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Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ»
(α’ μέρος)
Ἡ «Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου» εἶναι
γέννημα καί θρέμμα τῆς Θεοσοφικῆς Σχο
λῆς τῆς ἀποκρυφίστριας Ἕλενας Πέτροβ
νας Μπλαβάτσκυ. Τόν ὅρο αὐτό μέ –τήν
σημερινή του ἔννοια- χρησιμοποιεῖ καί
ἡ «σχισματική» θεοσοφίστρια-ἀποκρυφί
στρια Ἀλίκη Μπέϊλυ (Beiley)1, ἤδη ἀπό τό
1920. Τά «μηνύματα», πού ὅπως ὑποστη
ρίζει, ἐλάμβανε ἡ Μπέϊλυ δῆθεν ἀπό ἕνα
Δάσκαλο, ὀνομαζόμενο «ὁ Θιβετιανός»
(μαθητής κατά τήν θεοσοφική διδασκα
λία τοῦ Dywal Khul), τά κατέγραψε σέ μιά
σειρά βιβλίων της, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶ
ναι καί τό βιβλίο μέ τόν τίτλο «Ἡ ἐπανεμ
φάνισις τοῦ Χριστοῦ». Στά «μηνύματα»
αὐτά συμπεριλαμβάνεται καί ἡ ἐντολή
γιά τήν ἀνάγκη ἐγκαθίδρυσης μιᾶς «Νέας
Παγκόσμιας Θρησκείας», πού νά συνάδει
καί νά ἐναρμονίζεται μέ τίς δοξασίες καί
τά «πιστεύματα» τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ
Ὑδροχόου». Αὐτή ἡ «Νέα Παγκόσμια Θρη
σκεία» θά συνοδεύει τήν «ἐπανεμφάνιση
τοῦ Χριστοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς» καί κατά
συνέπεια θά ἀσκεῖται ἀπό τούς “πιστούς”
του, ἀντικαθιστώντας κάθε ἄλλη θρησκεία
καί λατρεία πού ἀσκεῖται σήμερα.

τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ,
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων

Προτοῦ ὅμως προχωρήσουμε, γιά νά
δοῦμε ποιά θά εἶναι, κατά τήν Μπέϊλυ, αὐ
τή ἡ «Νέα Παγκόσμια Θρησκεία», πρέπει,
νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ θεοσοφικός «Χρι

στός» τῆς Μπέϊλ
 υ -ὁ «Χριστός» τῆς «Νέας
Παγκόσμιας Θρησκείας»- οὐδεμία σχέση
ἔχει μέ τόν Ἀληθινό Χριστό, τόν Ἰησοῦ
Χριστό τῶν Εὐαγγελίων. Ὁ «Χριστός» τῆς
Μπέϊλυ εἶναι μιά καθαρά νεοεποχίτικη-ἀ
ποκρυφιστική ἐκδοχή τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ
«Ὑδροχοϊκός Χριστός». Ὁ «Χριστός» δέν εἶ
ναι πλέον πρόσωπο, ἀλλά μία κατάσταση,
ἡ «χριστική κατάστασις ἤ συνείδησις». Στό
πιό πάνω βιβλίο της γράφει: «Ὑπάρχει μιά
διαρκῶς μεγεθυνομένη καί ἀναπτυσσομέ
νη πίστη ὅτι, ἐντός μας ὑπάρχει ὁ Χριστός,
ὅπως ὑπῆρχε καί ἐντός τοῦ Διδασκάλου
Ἰησοῦ καί ἡ πίστις αὐτή θά μεταβάλη τά
πράγματα τοῦ κόσμου, καί ὁλόκληρη τήν
στάση τῆς ἀνθρωπότητος ἀπέναντι τῆς
ζωῆς»2. Καί σέ ἄλλο βιβλίο της γίνεται πιό
σαφής: «Ἡ ἰδέα ἑνός προσωπικοῦ Χριστοῦ
πρέπει νά  ἐκλείψει καί  νά  ἀντικαταστα
θεῖ ἀπό τόν Χριστό σάν ζωή καί ἐλπίδα γιά 
ὅλους μας»3.
Στήν ἴδια γραμμή βρίσκεται, βεβαίως,
καί ἡ «προκάτοχος» τῆς Μπέϊλυ στήν Θεο
σοφία Ἕλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ. Καί
γι’ αὐτήν, ὁ «Χριστός» εἶναι ὁ «κοσμικός
Χριστός» καί βρίσκεται μέσα σέ κάθε ἄν
θρωπο. «Ὁ Χριστός», λέει ἡ Μπλαβάτσκυ,
«-ὁ ἀληθινός ἐσωτερικός ΣΩΤΗΡ– δέν εἶναι
ἄνθρωπος, ἀλλά ἡ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ μέσα σέ κά
θε ἀνθρώπινη ὕπαρξη»4. «Ὁ ὅρος “Χριστός”
ἤ “χριστική κατάσταση”», συνεχίζει, «ἦταν
πάντοτε συνώνυμος μέ τόν ὅρο “Μαχατμική
κατάσταση”, δηλαδή ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου

1. Ἀπεχώρησε ἀπό τήν Θεοσοφία τό 1922 καί ἵδρυσε
ἄλλες ὀργανώσεις, ὅπως τήν «Lucis Trust», τήν «Παγκό
σμια Καλή Θέληση», τήν «Σχολή Ἀρκέην» καί τά «Τρί
γωνα».

2. Ἀλ. Μπέϊλυ Ἡ ἐπανεμφάνισις τοῦ Χριστοῦ, σ. 39.
3. Τῆς ἰδίας, Ἀπό τήν Βηθλεέμ στόν Γολγοθᾶ, σ. 316.
4. Ἕλ. Μπλαβάτσκυ, Ὁ ἐσωτερικός χαρακτήρας τῶν
Εὐαγγελίων, σελ. 12.
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μέ τή θεία ἀρχή μέσα του. Ὅπως λέει ὁ Παῦ
λος (Ἐφεσ. 3,17): “κατοικῆσαι τόν Χριστόν
διά τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν”.
Πού σημαίνει, “ὥστε νά βρεῖτε τόν Χριστό
μέσα στόν ἐσωτερικό σας ἄνθρωπο μέσῳ
τῆς γνώσεως καί ὄχι μέσῳ τῆς πίστεως”»
(sic)5.
Ἡ «χριστική» αὐτή κατάσταση κατα
λαμβάνεται κατά καιρούς ἀπό «Παγκό
σμιους Ἀβατάρες» ἤ «Σωτῆρες», ἕνας ἀπό
τούς ὁποίους ὑπῆρξε καί ὁ Ἰησοῦς Χρι
στός, κατά τήν «Ἐποχή τῶν Ἰχθύων». Σή
μερα ὅμως ἄλλος εἶναι ὁ «ζῶν Χριστός»,
τόν ὁποῖον ἀποδέχεται καί κηρύττει ἡ
«Νέα Ἐποχή». Γράφει ἡ Μπέϊλυ ἐν προ
κειμένῳ: «Ὅ,τι πρέπει νά μᾶς ἀπασχολή
σῃ εἶναι ὁ ζῶν, ὁ ἐν δράσει, ὁ σκεπτόμενος
Χριστός καί νά ἐνθυμούμεθα πάντοτε ὅτι
ἡ ἱστορία τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι αἰωνίως
ἀληθής καί ὅτι χρειάζεται μόνον νά ἑρμη
νευθῇ ἐκ νέου, ὑπό τό φῶς τῆς θέσεώς της
εἰς τήν μακράν διαδοχήν τῶν θείων ἀποκα
λύψεων. Μέρος αὐτῆς τῆς συνεχείας ἀπο
τελεῖ ἡ πρό δύο χιλιάδων ἐτῶν ἀποστολή
Του ἐπί τῆς γῆς καί δέν ἀποτελεῖ ἱστορίαν
χωριστήν, ἄσχετον μέ τό παρελθόν, πού
ὑπογραμμίζει ἁπλῶς μίαν 33ετῆ περίοδον,
χωρίς νά παρέχῃ καμμίαν σαφῆ ἐλπίδα διά
τό μέλλον»6.
Τελικά, ὁ νεοεποχίτικος «Χριστός» τῆς
Μπέϊλυ εἶναι ἕνας «Παγκόσμιος Ἐκπαιδευ
τής καί  αἱ Ἐκκλησίαι εἶναι ἁπλῶς μία ἀπό 
τάς ὁδούς διδασκαλίας τάς ὁποίας θά χρη
7
σιμοποιήση» . «Ὑπό ἔποψιν θρησκείας μπο
5. Αὐτόθι σ. 30. Μέ τίς θεοσοφικές θέσεις ταυτίζονται
καί οἱ Ροδόσταυροι:
«Πρῶτα ἀπ’ὅλα», γράφουν, «πρέπει νά ἐπανέλθουμε
σ’ἕνα παλιό θέμα καί νά δηλώσουμε ξανά ὅτι ὁ Χριστός
δέν εἶναι ἕνας Ἱεροφάντης μεγαλοπρεποῦς ἀναστήματος
πού διαμ
 ένει κάπου ἔξω ἀπό τό χονδροειδῆ ὑλικό κόσμο.
Κατά πρῶτο λόγο εἶναι ἕνα ἀπρόσωπο, ἀπεριόριστο Ὄν
πού ἐκδηλώνεται σάν Φῶς, Δύναμη, Ἰσχυρό πεδίο Ἀκτι
νοβολίας», Rijckenbr gh J.V., Ὁ ἐρχόμενος νέος ἄνθρωπος,
σ. 30.
6. Ἀλ. Μπέϊλυ, Ἡ ἐπανεμφάνισις τοῦ Χριστοῦ, ἔνθ.
ἀνωτ., σσ. 69-70.
7. Αὐτόθι, σ. 20.
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ρεῖ νά εἶναι Χριστιανός ἤ Βουδδιστής ἤ καί 
νά μήν ἔχη καμμίαν ἀπολύτως θρησκείαν»8.
Πάντως, ἡ ἔλευσή του «ἀποτελεῖ ἕνα πνευ
ματικόν συμβάν, πού ἔρχεται πρός ἡμᾶς διά
νά ἐπιφέρῃ μεγάλας μεταβολάς ἤ μεγάλας
ἐπανορθώσεις, διά νά ἐγκαινιάσῃ ἕνα νέον
πολιτισμόν»9.
Αὐτός ὁ «Χριστός» θά εἶναι ὁ νέος «Ἀβα
τάρ», πού ἔρχεται γιά νά ἐγκαθιδρύσει τήν
«Νέα Παγκόσμια Θρησκεία», στήν ὁποία
θά συγχωνευθοῦν ὅλες οἱ θρησκεῖες. «Ὁ
Χριστός δέν ἔχει θρησκευτικούς φραγμούς
εἰς τήν συνείδησίν Του. Δέν Τόν ἐνδιαφέρει
ποίαν πίστιν ἀκολουθεῖ ὁ ἄνθρωπος». Καί
τοῦτο διότι μέχρι τώρα καί «ἐπί δύο χιλιά
δες ἔτη ὑπῆρξεν ὁ ὑπέρτατος Ἀρχηγός τῆς
Ἀοράτου Ἐκκλησίας, τῆς Πνευματικῆς Ἱε
ραρχίας, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπό μαθητάς
ἐξ ὅλων τῶν θρησκειῶν»10.
Αὐτός ὁ «Χριστός» εἶναι ὁ «Ἀναμενόμε
νος» τῆς «Νέας Ἐποχῆς», πού ταυτίζεται
μέ τόν Μαϊτρέγια, τόν Βοδδισάττβα ἤ τόν
Ἰμάμ Μαχντί. Ὁ «Χριστός» πού θά ἔλθει,
λέει, «δέν θά εἶναι ὅπως ὁ Χριστός πού (κα
τά τό φαινόμενον) μᾶς ἐγκατέλειψε. Δέν
θά εἶναι ὁ “ἄνθρωπος τῶν θλίψεων”, δέν
θά εἶναι μιά σιωπηλή, στοχαστική φυσιο
γνωμία·θά εἶναι ὁ Κῆρυξ λόγων πνευματι
κῶν, πού δέν θά ἔχουν ἀνάγκην ἑρμηνείας
καί οὔτε θά τούς δοθῇ ἐσφαλμένη ἐρμη
νεία, διότι Ἐκεῖνος θά εἶναι παρών διά νά
ὑποδεικνύη τήν ἀληθῆ ἔννοιαν... Ἐπί δύο χι
λιάδες ἔτη ὑπῆρξεν ὁ ὑπέρτατος Ἀρχηγός
τῆς Ἀοράτου Ἐκκλησίας, τῆς Πνευματικῆς
Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπό μαθη
τάς ἐξ ὅλων τῶν θρησκειῶν. Ἀναγνωρίζει
καί ἀγαπᾶ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι μέν
Χριστιανοί, ἀλλ’ οἱ ὁποῖοι διατηροῦν τήν
πίστιν των πρός τούς ἱδρυτάς τῆς θρη
σκείας των, τόν Βούδδαν, τόν Μωάμεθ καί
11
ἄλλους» .
8. Αὐτόθι, σ. 21.
9. Αὐτόθι, σ. 10.
10. Αὐτόθι, σ. 65.
11. Αὐτόθι.
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Αὐτός λοιπόν ὁ «Χριστός» ἔρχεται γιά
νά ἐγκαθιδρύσει τήν «Νέα Παγκόσμια
Θρησκεία».
Τά χαρακτηριστικά τῆς 
«Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας»
Ποιά ὅμως θά εἶναι τά κύρια χαρακτηρι
στικά αὐτῆς τῆς «Νέας Παγκόσμιας Θρη
σκείας» καί ποιοί οἱ τρόποι τῆς ἐπικράτη
σής της; Ἐδῶ θά περιοριστοῦμε μόνο στά
ὅσα γράφει ἡ Ἀλ. Μπέϊλυ στό πιό πάνω
βιβλίο της (ὑπάρχουν βέβαια καί πλῆθος
ἄλλων παρομοίων κειμένων ἐκφραστῶν
τῆς «Νέας Ἐποχῆς»).
Πρωτίστως, πρέπει νά ποῦμε ὅτι γιά
τήν «Νέα Ἐποχή», γενικῶς, ἡ δισχιλιετής
ἐποχή τοῦ Χριστιανισμοῦ θεωρεῖται ὡς
ἐποχή περιορισμοῦ, στενότητας, κυριαρ
χίας τῶν ἐντολῶν, καταπίεσης, πολέμων,
δίωξης τῶν ἐλεύθερα σκεπτομένων ἀν
θρώπων καί καταστροφῆς τῆς φύσης. Μέ
τήν «Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου» εἰσερ
χόμαστε στήν ἐποχή τοῦ φωτός, τῆς ἁρ
μονίας, τῆς δικαιοσύνης, «τῆς ἀδελφότη
τος, τῆς συναδελφότητος, τῆς παγκοσμίου
συνεργασίας καί μιᾶς εἰρήνης, ἡ ὁποία νά
βασίζεται εἰς ὀρθάς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων
12
σχέσεις» . Ὅλη αὐτή ἡ «ἰδανική» κατά
σταση θά ἐπιτευχθεῖ μέ τήν ἐγκαθίδρυ
ση τῆς «Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας»,
ἡ ὁποία θά ἔχει τά χαρακτηριστηκά τά
ἀπαραίτητα γιά τήν δημιουργία μιᾶς «νέ
ας συνείδησης».
Ὁ «Χριστός», μαζί μέ τήν «Πνευματική
Ἱεραρχία», τῆς ὁποίας ἡγεῖται, δέν θά κα
ταστρέψουν «ὅλα ὅσα ἡ ἀνθρωπότης ἔχει
θεωρήσει μέχρι τοῦδε ὡς “ἀναγκαῖα διά
τήν σωτηρίαν”... Ὅταν θά ἐμφανισθῇ καί
πάλιν ὁ Χριστός, τά ἐπουσιώδη ἀσφαλῶς
θά ἐκλείψουν θά παραμείνουν ἐκεῖνα πού
θεμελιώνουν τήν πίστιν, ἐπί τῶν ὁποίων
θά κατορθώσῃ Αὐτός νά ἀνεγείρῃ τήν νέαν
ἐκείνην παγκόσμιον θρησκείαν, πού ὅλοι οἱ
12. Αὐτόθι, σ. 160.
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ἄνθρωποι ἀναμένουν»13.
Ὡς «ἐπουσιώδη», ἡ Μπέϊλ
 υ θεωρεῖ καί
χαρακτηρίζει, βεβαίως, τά οὐσιώση χαρα
κτηριστικά κάθε θρησκείας καί ἰδιαζόντως
τοῦ Χριστιαν
 ισμοῦ, στήν κατάργηση τῶν
ὁποίων στοχεύει. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά,
ὡς «ἐκεῖνα πού θεμελιώνουν τήν πίστιν»
οὐσιαστικά ἐννοεῖ τό συγκρητιστικό ἀπο
τέλεσμα τῆς συγχώνευσης διαφόρων θρη
σκευτικῶν «πίστεων» καί «παραδόσεων»,
πού συμφωνοῦν μέ τίς ἀποκρυφιστικές
δοξασίες τῆς «Νέας Ἐποχῆς».
Κατά τήν Μπέϊλυ, ὅπως καί γιά κά
θε θεοσοφική καί ἀποκρυφιστική ὁμάδα,
ὅλες οἱ θρησκεῖες καί οἱ «παραδόσεις»
εἶναι ἴδιες. Εἶναι «ἀτραποί», διαφορετικά
μονοπάτια, πού ξεκινοῦν ἀπό τήν ἴδια
«πηγή» καί καταλήγουν στό ἴδιο ἀποτέ
λεσμα. Γράφει χαρακτηριστικά ἡ Μπέϊλ
 υ:
«Αἱ Ἐκκλησίαι τῆς Δύσεως ἐπίσης, χρειά
ζονται καί αὐταί ν’ ἀντιληφθοῦν ὅτι, κατά
βάσιν, δέν ὑπάρχει εἰμή μία καί μόνη Ἐκ
κλησία, πλήν δέν εἶναι ἀνάγκη ἡ μία αὐτή
Ἐκκλησία νά εἶναι ὁ ὀρθόδοξος Χριστιανι
κός θεσμός·   ὁ Θεός ἐργάζεται κατά τρό
πους πολλούς, διά πολλῶν πίστεων καί διά
πολλῶν θρησκευμάτων· διά τῆς ἑνώσεώς
των θ’ ἀποκαλυφθῇ ἡ πληρότης τῆς ἀλη
θείας. Αὐτός εἶναι ἕνας ἀπό τούς λόγους
πού ἐπιβάλλουν τήν ἐξάλειψιν τῶν ἐπου
σιωδῶν διδασκαλιῶν καί, μέ τήν ὑπογράμ
μισιν ἐκείνων πού ἐνισχύουν τήν ἑνότητά
των, θ’ἀποκαλυφθῆ ἡ πληρότης τῆς ἀλη
θείας. Αὐτό ἀκριβῶς θά κάμῃ ἡ νέα παγ
κόσμιος θρησκεία καί ἡ ἐπιτέλεσις αὐτοῦ
τοῦ ἔργου θά προχωρήσῃ γρήγορα μέ τήν
14
ἐπανεμφάνισιν τοῦ Χριστοῦ» .
Καί σέ ἄλλο βιβλίο της ἡ Μπέϊλ
 υ ἐπανα
λαμβάνει: «Οἱ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν πίστε
ων συναντῶνται σήμερα γιά νά συζητήσουν
τήν δυνατότητα εὑρέσεως μιᾶς βάσεως τέ
τοιας παγκοσμιότητος καί ἀλήθειας πάνω
13. Αὐτόθι, σ. 153.
14. Αὐτόθι, σ. 170.
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στήν ὁποία νά μποροῦν νά ἑνωθοῦν ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι καί στήν ὁποία νά μπορεῖ νά βα
σισθεῖ ἡ ἐρχόμενη παγκόσμια θρησκεία»15.
Συνοψίζοντας τίς θέσεις τῆς Μπέϊλυ, ὁ
π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, γράφει: «Πί
σω λοιπόν, ἀπό κάθε θρησκεία, χριστιανι
κή, βουδιστική, μωαμεθανική, ροδοσταυρι
κή, θεοσοφική, ἀποκρυφιστική, κρύβεται ἡ
ἴδια “Πηγή” καί ἡ ἴδια “Σοφία”. Ἡ καθεμιά
ἀπό αὐτές ἀποτελεῖ ξεχωριστό δρόμο, πού
προσαρμόζεται στήν ἰδιοσυγκρασία τοῦ κα
θενός. Γι’ αὐτό, καί οἱ “ἐρευνητές τῆς ἀλή
θειας”, καθώς προχωροῦν, “ἐξαλείφουν ὅ,τι
εἶναι ἐπουσιῶδες”, καταλήγουν σέ “ἕνα
ἐσώτερο σῶμα ἀληθειῶν, πού εἶναι τό ἴδιο σέ
κάθε θρησκεία”. Αὐτό ἡ κίνηση τό ἀποκαλεῖ
“ἀποκρυφισμό” καί “ἐπιστήμη ἐκείνου πού
εἶναι κρυμμένο καί καλυμμένο”»16.
Ἡ Μπέϊλυ καταγράφει στό βιβλίο της
καί πῶς ὀραματίζεται τήν «Νέα Παγκό
σμια Θρησκεία»: «Ὁραματιζόμεθα ὡσαύ
τως μίαν νέαν καί ζωτικήν παγκόσμιον
θρησκείαν, μίαν πίστιν καθολικήν ἡ ὁποία
θά ἔχῃ τάς ρίζας της εἰς τό παρελθόν, ἀλ
λά θ’ ἀποσαφηνίζῃ τήν ἀνατέλλουσαν νέαν
ὡραιότητα καί τήν ἐπερχομένην ζωτικήν
ἀποκάλυψιν»17.
Στήν διαδικασία γιά τήν ἐγκαθίδρυση
τῆς «Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας» θεμε
λιώδη ρόλο διαδ
 ραματίζει ἡ «Πνευματι
κή Ἱεραρχία». Ὅσοι ἀποτελοῦν αὐτή τήν
«Πνευματική Ἱεραρχία» εἶναι οἱ «Πνευμα
τικοί Ἐκτελεσταί τοῦ Σχεδίου τοῦ Θεοῦ»
καί εἶναι ἐνταγμένοι στόν «Νέον Ὅμιλον
Ἐξυπηρετητῶν τοῦ Κόσμου... Ἄλλοι Τούς
ὀνομάζουν Πνευματικήν Ἱεραρχίαν, ἄλλοι
15. Ἀλ. Μπέϊλυ, Ἀπό τή Βηθλεέμ στόν Γολγοθᾶ, ἔνθ.
ἀνωτ., σσ. 12-13.
16. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ Ἀποκρυφισμός στό φῶς
τῆς Ὀρθοδοξίας, τ. ΣΤ΄, σ. 151.
17. Ἀλ. Μπέϊλυ, Ἡ ἐπανεμφάνισις τοῦ Χριστοῦ, ἔνθ.
ἀνωτ., σ. 160.
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Κατοικίαν τοῦ Φωτός, Κέντρον ὅπου εὑρί
σκονται οἱ Διδάσκαλοι τῆς Σοφίας, Μεγάλην
Λευκήν Στοάν»18.
Στήν προσπάθεια αὐτή, λέει ἡ Μπέϊ
λυ, πρέπει νά ἐπιδιωχθεῖ, ἀφ’ ἑνός μέν,
ἡ ἀλλαγή τῆς περί Θεοῦ ἰδέας, τήν ὁποία
μέχρι σήμερα διδάσκει στούς ἀνθρώπους
ἡ Ἐκκλησία καί ἡ ἀποδοχή τῆς «συνεχείας
τῆς θείας ἀποκαλύψεως» καί, ἀφ’ ἑτέρου,
ἡ παραδοχή «τοῦ Νόμου τῆς Ἀναγεννήσεως
καί τοῦ Νόμου τῆς Αἰτίας καί τοῦ Ἀποτελέ
σματος», δηλαδή τῆς ἰνδουϊσ
 τικῆς καί νεο
εποχίτικης δοξασίας τῆς μετενσάρκωσης
καί τοῦ κάρμα19.
Κατά τήν Μπέϊλυ, ἤδη ἀπό τίς μέρες
της (πέθανε τό ἔτος 1949) ἡ σημερινή ἀν
θρωπότητα ἔχει κατάλληλα προετοιμα
σθεῖ, ὥστε νά ἀποδεχθεῖ αὐτή τήν «Νέα
Παγκόσμια Θρησκεία»: «Βραδέως σήμε
ρον, ἡ ἰδέα μιᾶς παγκοσμίου θρησκείας καί
ἡ ἀνάγκη τῆς ἐμφανίσεώς της, γίνεται εὑ
ρέως ἐπιθυμητή καί ἐργασία συντελεῖται
διά τήν πραγματοποίησίν της. Ἡ συγχώ
νευσις τῶν πίστεων ἀποτελεῖ τώρα ἔδα
φος συζητήσεων. Τῆς νέας παγκοσμίου
θρησκείας τά βάθρα θά τά καθορίσουν
ὅσοι ἐργάζονται εἰς τόν τομέα τῆς θρη
σκείας. Αὐτό εἶναι τό ἔργον στοργικῆς συν
θέσεως καί θά ὑπογραμμίζη τήν ἑνότητα
καί τήν συναδελφότητα τοῦ πνεύματος. Ἡ
ὁμάς αὐτή ἐργατῶν, εἶναι, ὑπό ὡρισμένην
ἔννοιαν ἀγωγός τῆς δραστηριότ
 ητος τοῦ
Χριστοῦ, τοῦ Παγκοσμίου Ἐκπαιδευτοῦ.
Τήν ἐξέδραν τῆς νέας παγκοσμίου θρησκεί
ας θά τήν κατασκευάσουν πολλαί ὁμάδες,
αἱ ὁποῖαι ἐργάζονται ὑπό τάς ἐμπνεύσεις
τοῦ Χριστοῦ»20.
(στό ἑπόμενο τό τέλος)
18. Αὐτόθι, σ. 158.
19. Αὐτόθι, σ. 156.
20. Αὐτόθι, σ. 169, (ἡ ὑπογράμμιση δική μας).
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990
(η’ μέρος)
β) Θρησκευτική σύγχυση
Ἕνα δεύτερο χαρακτηριστικό τοῦ νέου
πολιτισμοῦ εἶναι ἡ θρησκευτική σύγχυση.
Πολλές ὁμάδες καλλιεργοῦν συστημα
τικά καί μέ ὅλα τά μέσα τήν ἄποψη πώς
ὑπάρχει μόνο μία ἀλήθεια, ἐνῶ οἱ τρόποι
προσέγγισής της εἶναι πολλοί. Πίσω ἀπό
τίς διάφορες θρησκεῖες ὑπάρχει ἑνότητα
σκοποῦ· μόνο ἡ «ἀτραπός» ἀλλάζει. Ἔτσι,
τά ὁμολογιακά καί θρησκευτικά ὅρια ἐξα
φανίζονται καί μαζί μ’ αὐτά τό σταθερό
σημεῖο ἀναφορᾶς, ἀπό τό ὁποῖο θά μπο
ροῦσε κανείς νά κρίνει τή γνησιότητα κά
θε νέου ρεύματος πού προβάλλεται. σάν
«ἐναλλακτική λύση» καί μάλιστα μέ ἀπό
λυτη ἀπαίτηση.
Κατά τή νέα δεκαετία προβλέπεται ἡ
αὔξηση τῆς πνευματικῆς ἀναστάτωσης
στό θρησκευτικό πεδίο· ἡ σύγχυση πού πα
ρατηρεῖται παίρνει ἔκφραση ἤδη καί στά
μορφωτικά προγράμματα τῶν διαφόρων
χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, ἀλλά καί στό δι
κό μας χῶρο. Ἄν κανείς δεῖ τά μορφωτικά
προγράμματα μερικῶν φορέων θά ἀντιλη
φθεῖ αὐτό τό γεγονός.
Ἄς δοῦμε τώρα μερικά συγκεκριμένα
παραδείγματα πού ἐνισχύουν αὐτή τή σύγ
χυση.
1. Τό ρεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχ ῆς».
Οἱ διάφ
 ορες ὁμάδες πού κινοῦνται σ’
αὐτό τό χῶρο, γκουρουϊστικές, θεοσοφι
κές, νεογνωστικές, ψυχολατρεῖες κ. ἄ. δέν
παρουσιάζονται μέ ἀντιχριστιανικό πρό
1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδραση
τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκαετ ία
τοῦ 1990».

τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)
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σωπο. Στή χώρα μας πολλές ἀπό αὐτές
ἰσχυρίζονται πώς εἶναι ὀρθόδοξες καί ὅτι οἱ
τεχνικές τους βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους νά
πλησιάσουν περισσότερο τόν Χριστό καί
τήν Ἐκκλησία.
Μερικές ἀπό αὐτές δέν διστάζουν νά
καλέσουν καί ὀρθοδόξους ἱερεῖς νά κά
νουν ἁγιασμό στά ἀγροκτήματά τους καί
στή συνέχεια νά δημοσιεύσουν τίς σχετι
κές φωτογραφίες στά ἔντυπά τους γιά νά
«ἀποδείξουν» πώς καλύπτονται πνευματι
κά ἀπό τήν Ἐκκλησία. Αὐτό συνέβη λόγου
χάρη μέ τήν ὀργάνωση «Ἁρμονική Ζωή»,
πού καλύπτεται πνευματικά ἀπό τόν γκου
ρού Σάϊ Μπάμπα.
Τό γεγονός αὐτό ἐνισχύει βέβαια τή σύγ
χυση ἀνάμεσα στούς ἀνύποπτους πολίτες,
πού καταφεύγουν σέ τέτοιες ὀργανώσεις
μέ τή «βεβαιότ ητα» πώς τουλάχιστον δέν
εἶναι ἀντιχριστιανικές.
Ἄλλη παρόμοια κίνηση, πού ταυτόχρο
να εἶναι καί πολιτικό κόμμα συμπλέκεται
μέ ἀποκρυφιστικές ὁμάδες. Καί ὅμως στό
ραδιοφωνικό της σταθμό μεταδίδονται καί
χριστιανικά κείμενα, μαζί μέ ἐκπομπές
γιά τό κάρμα καί τή μετενσάρκωση, τήν
ὁποία σώνει καί καλά πολλές ὀργανώσεις
χαρακτηρίζουν «χριστιανική διδασκαλία».
Ἔτσι οἱ ἀστήρικτοι χριστιανοί, βαθμιαῖα,
ἐγκαταλείπουν τή χριστιανική ἐλπίδα, πού
εἶναι τό «προσδοκῶ ἀνάσταση νεκρῶν καί
ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» καί ἐγκολπώ
νονται ἀσιατ ικές δοξασίες.
Μία ἄλλη κίνηση, ὁ «Ἐσωτερικός Χρι
στιανισμός» τοῦ Δ. Δώριζα, πού ἰσχυριζό
ταν πώς εἶναι ὁ «Χριστός» (Ἀβατάρ) τῆς
«Νέας Ἐποχῆς», ἀποστέλλει τίς ἐκδόσεις
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της σέ ἡγετικά στελέχη τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί στή συνέχεια δημοσιεύει
τίς ἐπιστολές τους, πού εὐχαριστοῦν γιά
τήν ἀποστολή καί ἀπονέμουν τήν εὐλογία
τους. Μ’ αὐτό τόν τρόπο ἐνισχύεται ἀσφα
λῶς ἡ θρησκευτική σύγχυση.
Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει μέ ἄλλες κι
νήσεις πού χρησιμοποιοῦν ὀνόματα ἁγί
ων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τοῦ ἁγίου
Κωνσταντίνου (Τάγμα τοῦ Ἁγίου Κων
σταντίνου), τοῦ ἁγίου Διονυσίου (Τάγμα
τοῦ Ἁγίου Διον
 υσίου), τοῦ ὁσίου Παταπίου
(Ὀμακοεῖο) κ. ἄ., πού φέρνει ἀσφαλῶς σύγ
χυση στό λαό.
Ἡ ἐνεργός συμμετοχή σέ κινήσεις, ὅπως
αὐτές πού ἀναφέραμε προηγουμένως, ἐπη
ρεάζει τό φρόνημα τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκ
κλησίας, πράγμα πού ὑπάρχει κίνδυνος νά
λάβει ἔκφραση καί σέ ἐπίσημα κείμενα. Οἱ
ἐκκλησιασ
 τικοί αὐτοί φορεῖς δέν ἀντιλαμ
βάνονται ὅτι προσλαμβάνουν ξένα στοι
χεῖα ἤ ἀκόμη καί ὁρολογία ἀσυμβίβαστη
μέ τή χριστιανική εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτό ἐνισχύει ἀκόμη τή θέση τῶν ὁμάδων
τῆς «Νέας Ἐποχῆς», οἱ ὁποῖες ὑποστηρί
ζουν: «Εἴμαστε χριστιανοί καί στόχος μας
εἶναι νά βοηθ
 ήσουμε τήν Ἐκκλησία».
Ὅσοι συμμετέχουν σ’ αὐτές τίς κινήσεις
δέν ἀντιλαμβάνονται πώς βασικό χαρα
κτηριστικό τῶν ὁμάδων τῆς «Νέας Ἐπο
χῆς» εἶναι ἡ πίστη στήν «αὐτοεξέλιξη»
τοῦ ἀνθρώπου καί ἑπομένως ἡ ἄρνηση
τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Ἴσως δέν ἀντιλή
φθηκαν πώς οἱ ὁμάδες αὐτές, πού μιλοῦν
γιά ἀνεκτικότητα καί ἀλληλοσεβασμό τῶν
θρησκειῶν οὐσιαστικά εἶναι μή ἀνεκτικές
καί ἀπόλυτα δογματικές. Ἀνέχονται, τή
χριστιανική πίστη ὅπως τήν κηρύττει ἡ Ἐκ
κλησία μόνο σάν κάτι «καλό» γιά κατώτε
ρα ἐξελιγμένα ὄντα, γιά τούς ἀνθρώπους
μιᾶς περασμένης ἐποχῆς, τῆς «Ἐποχῆς
τῶν Ἰχθύων» καί ὄχι γιά τούς πιστούς τῆς
«Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου», οἱ ὁποῖοι
προσβλέπουν στόν «Ὑδροχοϊκό Χριστό»
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καί ἀκολουθοῦν εἶδος «ἐσωτερικοῦ χριστι
ανισμοῦ».
Ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἔχουν ἤδη
διασυνδέσεις μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας
καί μέ ἄλλους ἐπίσημους φορεῖς καί μπο
ροῦν πλέον τά προγράμματά τους νά τά
«περνοῦν» μέσα ἀπό τούς ἐπίσημους αὐ
τούς φορεῖς. Ἔτσι ἡ ὀργάνωση «Καφέ Σχο
λειό», πού ὑποστηρίζει πώς ἔχει διασυνδέ
σεις μέ ἐκκλησιαστικούς κύκλους, ἰδιαίτε
ρα μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καί μέ τό
Ἅγιον Ὄρος, πέτυχε νά ὀργανώσει σεμινά
ρια γιά ἐκπαιδευτικούς μέ τή συνεργασία
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἐνῶ ἐκπαιδευτι
κός σύμβουλος, πού εἶναι στέλεχος τῆς ὀρ
γάνωσης χρησιμοποιεῖ τήν ἐπίσημη αὐτή
ἰδιότ ητα γιά νά ἐπηρεάσ
 ει ἐκπαιδευτικούς.
Ἡ κίνηση αὐτή λειτουργεῖ καί παιδικούς
σταθμούς· οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν δέν γνω
ρίζουν, φυσικά, τίποτε γιά τήν προέλευση
καί τούς ἀντιχριστιανικούς στόχους τῶν
μεθόδων «αὐτοπραγμάτωσης» τοῦ «Καφέ
Σχολειοῦ».
Ἐδῶ πρέπει νά ἀναφέρουμε καί τήν κί
νηση τῆς ἀνθρωποσοφίας, ἡ ὁποία δρᾶ καί
μέ τήν ἵδρυση καί λειτουργία τῶν ὀνομαζο
μένων «Σχολείων Βάλντορφ» ἤ «Σχολείων
Στάϊνερ».
Στήν Ἑλλάδα ὑπάρχει κύκλος ἀνθρω
ποσόφων, μέ ἰατρικό καί γεωπονικό τμῆ
μα καί νηπιαγωγεῖο γιά παιδιά μέ εἰδικές
ἀνάγκες (Νέο Φάληρο). Σχηματίσθηκε ἤδη
ἡ «Ἕνωση Ἑλλήνων καί Ξένων Παιδαγω
γῶν γιά τήν Ἵδρυση ἑνός Σχολείου Βάλ
ντορφ» στήν Ἑλλάδα καί ἀπό 31.3 - 1.4.1990
πραγματοποιήθηκε στή «Μουσική Σχολή»
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς εἰδικό Συμπό
σιο γιά τήν παιδαγωγική Βάλντορφ.
Στό συμπόσιο δέν ἔγινε λόγος γιά τήν
κοσμοθεωρία τῆς ἀνθρωποσοφίας, στήν
ὁποία στηρίζεται αὐτή ἡ «παιδαγωγική»
καί ἀνεφέρθη πώς στό ὑπό ἵδρυση σχο
λεῖο θά διδάσκεται τό ὀρθόδοξο μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν. Ὅμως στό Συμπόσιο
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Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου
Λέκτορα Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

1.. Γιά τό Στρατό Σωτηρίας ἐπιλεκτικά βλ. K. Algermis
sen, William Booth, LTHK 1, τομ. 2, στ. 470 – 471. A .M. Nicol,
General Booth and the Salvation Army, London 1911. K. Eber
hart (Hrsg), Was glauben die andern? 26 Selbstdarstellungen,
Berlin 19542, σσ.61 - 66. V. Kunz, Die Heilsarmee, ihr Werden,
Wesen, Wirken, Bern 1948. R. Wiggins, History of the Salvation
Army, London 1968. R. Collier, Der General Gottes William
Booth.Die Geschichte der Heilsarmee, Zürich 19812. T. Hermsen
- D. Gnewekow, Die Geschichte der Heilsarmee, Opladen 1992.
Handbuch Religiöse Gemeinschafte und Weltanschauungen, Gü
tersloh 20005, σσ. 107–113. Freikirchenhandbuch,Wuppertal
2004, σσ. 39 – 41.

ἀποχώρησε τό 1861 ἀπό τόν Μεθοδισμό
ἵδρυσε ἀρχικά τήν ὀργάνωση «Χριστιανι
κή Ἱεραποστολή στό Ἀνατολικό Λονδῖνο»
πού τό 1878 τήν μετονόμασε σέ «Στρατό
Σωτηρίας». Τήν ἴδια χρονιά ἐκδόθηκε καί
ὁ κανονισμός τῆς ὀργάνωσης πού διέπει
τήν λειτουργία της ἀναφορικά πάντα μέ τό
σκοπό καί τούς τρόπους δράσης της.
Ἡ ὕπαρξη τοῦ Στρατοῦ Σωτηρίας συνδυ
άστηκε ἐξ ἀρχῆς μέ προγράμματα κοινω
νικῆς βοήθειας καί ἠθικῆς ἀναμόρφωσης
τῶν οἰκονομικῶς καί κοινωνικῶς ἐξαθλιω
μένων ὁμάδων τοῦ Λονδίνου τοῦ δεκάτου
ἐνάτου αἰώνα, ὅπως καί ἀτόμων πού ἐκδή
λωναν διάφορες μορφές παραβατικότητος,
βασισμένα πάνω σέ τυπικά προτεσταντικά

διενεμήθη τό ἐνημερωτικό κείμενο «Ἡ
παιδαγωγική Στάϊνερ», στό ὁποῖο γίνε
ται λόγος γιά τά «στάδια ἐξέλιξης» τοῦ
παιδιοῦ καί γιά «αὐτοσυγκέντρωση» καί
ὑπογραμμίζεται πώς «οἱ δάσκαλοι στά
σχολεῖα Στάϊνερ ἐξελίσσονται μέσα ἀπό
μιά ὁλική ἄποψη τῆς ζωῆς, πού προκύπτει
ἀπό τήν ἀνθρωποσοφία τοῦ Ροῦντολφ
Στάϊνερ» (σ. 5).
Στό βιβλίο τοῦ Ροῦντολφ Στάϊνερ, «Ἡ
πρακτική ἐξάσκηση τοῦ σκέπτεσθαι» (Ἀν
θρωποσοφία, Ἀθήνα 1989), τό ὁποῖο διε
τίθετο στό Συμπόσιο, ἀναφέρεται μεταξύ
ἄλλων ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει «τό ἀστρικό
σῶμα σάν φορέα τῆς ζωῆς τῶν παραστάσε
ως» καί στή συνέχεια ἀναλύεται ἡ ἀποκρυ
φιστική ἄποψη γιά τίς «δυνάμεις σκέψεως»

στόν ἄνθρωπο (σ. 31. 33). Σέ ἄλλο ἔντυπο
ἀνεφερόταν «τά πιό βασικά ἔργα τοῦ Ροῦν
τολφ Στάϊνερ». Ἔτσι δέν ὑπάρχει πλέον
καμία ἀμφιβολία ὅτι τά «Σχολεῖα Στάϊνερ»
πού ἐπιδιώκεται νά ἱδρυθοῦν στή χώρα μας
ἔχουν σάν βάση τήν περί Θεοῦ, ἀνθρώπου
καί κόσμου εἰκόνα τῆς ἀνθρωποσοφίας,
πού εἶναι, ἀντι-χριστιανική. Ἡ παιδαγωγι
κή τῶν σχολείων αὐτῶν προϋποθέτει αὐτό
τό κοσμο-εἴδωλο καί χωρίς νά γίνεται ἀν
τιληπτό, ἀλλοιώνει βαθμιαῖα τό φρόνημα
τῶν Ὀρθοδόξων παιδιῶν.
Στό Συμπόσιο αὐτό συνέπραξε καί Σχο
λικός Σύμβουλος Μέσης Ἐκπαίδευσης στό
Ὑπουργεῖο Παιδείας, γιά τήν ἐκπαίδευση
Ἑλληνοπαίδων τοῦ Ἐξωτερικοῦ.
(Συνέχεια στό ἑπόμενο)

Ι. Ἡ Ὀργάνωση καί ἡ δομή της
Ὁ Στρατός Σωτηρίας (Sal vati on Army)
εἶναι μία διεθ
 νής Προτεσταντική ὀργάνω
ση πού ἱδρύθηκε τον 19ον αἰώνα ἀπό τον
πρώην Μεθοδιστή ἱεροκήρυκα Γουλιέλμο
Μπούθ [William Booth] (1829 – 1912)1. Ἀφοῦ
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πλαίσια σωτηριολογίας καί ἠθικῆς. Στό
ἔργο του αὐτό ὁ Γουλιέλμος Μπούθ βρῆκε
συμπαραστάτη τή σύζυγό του Αἰκατερίνα
Boo
 t h (1829 – 1890).
Ὁ Στρατός Σωτηρίας ὀργανώθηκε πάνω
σέ αὐστηρά στρατιωτικά πρότυπα. Ὁ ἱδρυ
τής του ἔλαβε τόν τίτλο τοῦ «Στρατηγοῦ».
Στρατιωτικά πρότυπα χρησιμοποιοῦνται
γιά τά στελέχη καί τά μέλη τῆς ὀργάνω
σης τόσο σέ ἐπίπεδο προετοιμασίας καί
προπαρασκευῆς, ὅσο καί σέ ἐπίπεδο διάρ
θρωσης. Ἡ κυανοῦ χρώματος στολή πού
φέρουν τά γυναικεῖα μέλη τῆς ὀργάνωσης,
ὡς ἐξωτερικό διακριτικό γνώρισμά τους,
σχεδιάστηκε ἀπό τή σύζυγο τοῦ ἱδρυτῆ τῆς
ὀργάνωσης. Τά ἄρρενα μέλη ἔχουν στολή
ἐρυθροῦ χρώματος.
Πρίν κάποιος ἐνταχθεῖ στήν ἐν λόγω ὀρ
γάνωση ὑπογράφει τά λεγόμενα «Ἄρθρα
τοῦ πολέμου». Αὐτά τά ἄρθρα, ἕντεκα τόν
ἀριθμό, ἀποτελοῦν ἕνα εἶδος ὁμολογίας
πίστεως, καταστατική ἀναφορά σκοπῶν,
δράσεων, στόχων κ. ἄ. Ἡ διά τῆς ὑπογρα
φῆς ἀποδοχή τῶν ἐν λόγω ἄρθρων ἀποτε
λεῖ, ταυτοχρόνως, μιά μορφή διαβεβαίω
σης δεσμευτικοῦ χαρακτήρα, ὅτι τά μέλη
τοῦ Στρατοῦ Σωτηρίας θά ἀπέχουν ἀπό
τή χρήση ἀλκοόλ, ναρκωτικῶν οὐσιῶν καί
καπνοῦ.
Διακ
 ριτικό γνώρισμα τῆς ὀργάνωσης εἶ
ναι οἱ κόκκινες σημαῖες, μέ τόν σταυρό στό
μέσον ἀνάμεσα σέ δύο ξίφη χιαστί καί ἐπά
νω ἕνα σῖγμα τελικό. Ἐπάνω στό ἔμβλημα
ἀναγράφονται στά ἀγγλικά οἱ λέξεις «αἷμα
καί πῦρ».
ΙΙ. Ἡ σύγχρονη κατάσταση
Ὁ Στρατός Σωτηρίας πολύ σύντομα
βρῆκε φανατικούς ὑποστηρικτές καί δι
αδόθηκε σέ πάρα πολλές χῶρες ἔχοντας
ἱδρύσει χιλιάδες σταθμούς. Μιά μεγάλη
ποικίλια δραστηριοτήτων προπαγανδί
ζουν τό ἔργο τῆ κίνησης καί ταυτοχρόνως
συμβάλλουν στήν οἰκονομική χρηματο
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δότηση τῶν δραστηριοτήτων της. Ἡ παγ
κόσμια ἕδρα τῆς ὀργάνωσης βρίσκεται
στό Λονδῖνο. Σέ κάθε χώρα ὑπάρχουν
ἐπιμέρους διοικητικά σχήματα σέ ἐξάρτη
ση πάντα καί μέ ἀναφορά στό παγκόσμιο
κέντρο. Στίς διάφορες χῶρες πού δραστη
ριοποιεῖται, συνήθως, δρᾶ ἀνεξάρτητα,
ἀλλά ὅταν χρειάζεται, προτιμᾶ κυρίως νά
συνεργάζεται μέ τίς ἄλλες προτεσταντι
κές ὁμολογίες. Ὁ γενικός ὑπεύθυνος τῆς
ὀργάνωσης ὀνομάζεται «Στρατηγός» καί
ἐκλέγεται ἀπό ἕνα συμβούλιο ὑψηλόβαθ
μων ἀξιωματούχων.
Μέχρι τό 1978 ὁ Στρατός Σωτηρίας ἦταν,
ἐπίσης, μέλος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλί
ου Ἐκκλησιῶν. Λόγω ὅμως τῆς ἐμπλοκῆς
του τή δεκαετία τοῦ 1970 σέ στρατιωτικο
πολιτικοῦ χαρακτήρα κινήσεις στήν Ἀφρι
κή τοῦ ἀφαιρέθηκε ἡ ἰδιότητα τοῦ μέλους.
Ἡ ὀργάνωση σήμερα εἶναι παρούσα σέ 109
χῶρες μέ 26.000 περίπου ἀξιωματικούς καί
τρία ἑκατομμύρια μέλη καί μεγάλο ἀριθμό
ἱδρυμάτων.
ΙΙΙ. Ἡ παρουσία τῆς ὀργάνωσης 
στήν Ἑλλάδα
Ἡ ἐν λόγω ὀργάνωση παρουσιάστηκε
στήν Ἑλλάδα τή δεκαετία τοῦ 1990 μέ τή
μορφή σωματείου μή κερδοσκοπικοῦ, φι
λανθρωπικοῦ καί μορφωτικοῦ χαρακτήρα.
Τό 1995 τό καταστατικό τοῦ Σωματείου μέ
τήν ὀνομασία «Στρατός Σωτηρίας» ἀνα
γνωρίστηκε μέ τήν 2383/1995 ἀπόφαση
τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν.
Οἱ δραστηριότητες τοῦ Ἑλληνικοῦ τμήμα
τος μέχρι σήμερα παραμένουν ἐξαιρετικά
ὑποτονικές ἕως ἀνύπαρκτες σέ σύγκριση
μέ τίς δραστηριότητες τῶν τμημάτων τοῦ
ἐξωτερικοῦ.
IV. Ἐπισημάνσεις σχετικές μέ τίς 
διδασκαλίες τῆς ὀργάνωσης
α) Παρότι ὁ Στρατός Σωτηρίας συνηθί
ζεται νά παρουσιάζ εται ὡς μιά κοινωνικοῦ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ «ΑΠΟΡΙΑ» ἤ «ΕΝΣΤΑΣΗ»
τοῦ κ. Ἀθανασίου Νεοφώτιστου,
Ἐπίτιμου Προέδρου τῆς Π. Ε. Γ.

Ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν
προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτι
σμοῦ τῆς οἰκογενείας καί τοῦ ἀτόμου»
(Π.Ε.Γ.), ἔχει στό καταστατικό της ὡς κύριο
σκοπό της, σύμφωνα μέ τήν βούληση τοῦ
ἱδρυτοῦ της, μακαριστοῦ πατρός Ἀντωνί
ου Ἀλεβιζοπούλου, τήν ἐνημέρωση τῶν
πιστῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιά τίς
κακοδοξίες καί τίς μεθοδεύσεις τῶν δια
φόρων νεοφανῶν καί παλαιῶν αἱρέσεων,
πού δροῦν στή χώρα μας, μέ διάφορα ὀνό
ματα καί προσωπεῖα. Ἀκόμη ἐνημερώνει

τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας μέ ἔντυπα καί
ὁμιλίες γιά τίς ἐπιπτώσεις ἀπό τυχόν ἔντα
ξη μέλους τῆς οἰκογενείας τους σέ κάποια
ἀπό τίς αἱρέσεις, ὄχι μόνο γιά τήν ἀπώλεια
τῆς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας, πού εἶναι τό βα
σικότερο, ἀλλά καί γιά τήν ψυχοσωματική
τους ὑγεία καί ὑπόσταση.
Στό ἔργο της αὐτό, ἡ Ἕνωση καί οἱ συνερ
γάτες της ἀντιμετωπίζουν πολλαπλῆ ἀντί
δραση προερχόμενη ἀπό διάφορα πρόσω
πα, τά ὁποῖα «ἀποροῦν» ἤ διαμ
 αρτύρονται
γιά τήν μέριμνα αὐτή τῆς Π.Ε.Γ. Καί ἄν τά

χαρακτήρα ὀργάνωση, δέν ἀπουσιάζει ὁ
θρησκευτικός χαρακτήρας του ὁ ὁποῖος
εἶναι ἔκδηλος. Τό κοινωνικό ἔργο τό χρησι
μοποιεῖ ὡς μέσο γιά νά ὁδηγήσει τούς ἀν
θρώπους στή σωτηρία, ἡ ὁποία φυσικά κα
τανοεῖται σέ προτεσταντικά – μεθοδιστικά
πλαίσια. Ἀπόδειξη ἀποτελεῖ, κατ’αὐτούς,
ἡ ἠθική μεταβολή τῶν μελῶν του. Ὁ κοι
νωνικός ἀκτιβισμός τῆς κίνησης ἀποτελεῖ
τρόπο καί μορφή εὐαγγελισμοῦ - προσέλ
κυσης ὀπαδῶν.
β) Ὁ Στρατός Σωτηρίας δέν ἀναγνωρίζει
οὔτε τελεῖ κανένα μυστήριο. Σέ ἀντίθεση
καί μέ τίς ἄλλες προτεσταντικές ὁμολογίες
τά μυστήρια τοῦ βαπτίσματος καί τῆς θεί
ας εὐχαριστίας δέν ἔχουν γιά τήν κίνηση
καμμία σημασία, καμμία σπουδαιότητα
γιά τή σωτηρία. Δέν τελοῦνται οὔτε καί μέ
συμβολικό χαρακτήρα ἤ περιεχόμενο. Τό
βάπτισμα π.χ πού τελεῖται ἀπό τίς ἄλλες
ὁμολογίες τό θεωρ
 οῦν μιά μορφή πνευμα
τικῆς ἁπλῶς καθιέρωσης.
γ) Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως δέν ἔχει γιά τήν κί

νηση καμμία σημασία ἤ βαρύτητα. Τό ἴδιο,
ἐπίσης, ἰσχύει καί γιά τά ἄλλα ἀρχαῖα σύμ
βολα πίστεως. Τό δόγμα ἔχει πολύ μικρή
σημασία στό Στρατό Σωτηρίας πού ἀγγίζει
τά ὅρια τῆς ἀδιαφορίας. Ἰδιαίτερη σημασία
ἔχει ἡ ἀναγνώριση τῆς ἁμαρτωλότητας, ἡ
ὁμολογία τῆς ἐνοχῆς, ἡ παραδοχή τοῦ λυ
τρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ πού συνεπά
γεται τήν ἠθική μεταβολή τῶν μελῶν καί
τήν ἐμμονή στόν ἠθικό βίο.
δ) Δέν ἔχουν ὀργανωμένη λατρεία. Τε
λοῦν κάποιου εἶδους τελετές περιστασια
κοῦ χαρακτήρα. Κυρίαρχο στοιχεῖο στή
λατρεία τους ἔχει ἡ ἀνάγνωση τῆς Βίβλου,
τό κήρυγμα μέ ἔμφαση στήν ἠθική, ἡ ψαλ
μωδία κάποιων ὕμνων, καί οἱ ἐνθουσιαστι
κές ἐξάρσεις. Ἰδιαίτερη σημασία σέ πολλές
λατρευτικές συνάξεις τους ἔχει ἡ δημόσια
ὁμολογία μελῶν τῆς κίνησης, σέ πλαί
σια συγκινησιακῆς φόρτισης, γιά τό πόσο
ἄθλια ἦταν ἡ προηγούμενη ζωή τους καί
πόσο εὐτυχισμένοι εἶναι τώρα γιά τό νέο
τρόπο ζωῆς πού ἐπέλεξαν νά ζήσουν μέ τή
βοήθεια τῆς κίνησης.
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πρόσωπα αὐτά ἀνήκουν στό χῶρο τῶν νεο
ειδωλολατρικῶν ὁμολογιῶν, ἡ διαμαρτυρία
τους εἶναι σκόπιμη· θέλουν νά δημιουργή
σουν θόρυβο καί νά ἀκυρώσουν τό ἀπολο
γητικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Π.Ε.Γ.
καί νά ἐπιβάλουν ἀνενόχλητα τά σχέδιά
τους. Ἀλλά ἡ ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας
μας ἀποτελεῖ βασικό καθῆκον τῶν ποιμέ
νων της καί τῶν συνεργατῶν τους. Εἶναι
ἐντολή τοῦ Κυρίου μας καί τῶν Ἀποστόλων
Του. Ὁ Κύριος ὀνόμασε τούς διδάσκοντες
αἱρετικές διδασκαλίες: «λύκους βαρεῖς» καί
συνέστησε στούς Ἀποστόλους Του καί τούς
μιμητές τους νά προσέχουν καί νά προστα
τεύουν τό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας Του. Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος στήν ὁμιλία του πρός
τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου τούς εἶπε
μεταξύ ἄλλων νά προσέχουν τούς ἑαυτούς
τους καί ὁλόκληρο τό ποίμνιο στό ὁποῖο τό
Πνεῦμα τό Ἅγιο τούς τοποθέτησε ἐπισκό
πους γιά νά ποιμαίνουν τήν Ἐκκλησία τοῦ
Θεοῦ, τήν ὁποία ἀπέκτησε μέ τό δικό Του αἷ
μα. Γιατί, τούς λέγει, «μετά τήν ἀναχώρησή
μου θά μποῦν μεταξύ σας λύκοι ἄγριοι καί
δέν θά φεισθοῦν τό ποίμνιο. Θά διαστρέ
ψουν τήν ἀλήθεια γιά νά παρασύρουν τούς
μαθητές, ὥστε νά τούς ἀκολουθήσουν. Γι’
αὐτό γρηγορεῖτε. Νά εἶστε συνεχῶς ἄγρυ
πνοι», τούς τόνισε μέ ἔμφαση (Πράξεις Κ’
28-31). Καί πρός ὅλους τούς πιστούς, μέ ἐπι
στολή του, ὁ Παῦλος συνιστᾶ νά ὑπακούουν
καί νά ὑποτάσσονται στούς ποιμένες τους,
γιατί, τούς λέγει, «αὐτοί ἀγρυπνοῦν γιά τίς
ψυχές σας, σάν ἄνθρωποι πού θά δώσουν
λόγο γιά σᾶς» (Ἑβρ. ΙΓ’ 17).
Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχοντας
ὑπ’ ὄψη τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ καί τῶν
Ἀποστόλων, κάθε φορά πού παρουσια
ζόταν κάποιος κίνδυνος ἀλλοίωσης τοῦ
Ὀρθοδόξου φρονήματος τῶν πιστῶν, προ
έβαιναν στήν ὁριοθέτηση τῆς πίστης μας,
ὥστε νά γνωρίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστια
νοί τί εἶναι Ὀρθόδοξο καί τί ὄχι καί ν’ ἀπο
φασίζουν ἀνάλογα. Ἤ νά παραμείνουν
στήν Ὀρθόδοξη πίστη ἤ ν’ ἀκολουθήσουν
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τήν ὁδό τῆς πλάνης. «Ὁ καλός ποιμήν»
ἔγραψε ὁ ἀείμνηστος π. Ἀντώνιος, «πρέπει
ν’ ἀναγνωρίζει ἐγκαίρως τούς πνευματι
κούς κινδύνους, τούς ψευδοδιδασκάλους
καί νά προειδοποιεῖ ἔγκαιρα καί μέ δρα
στικό τρόπο τό ποίμνιό του. Καί πρέπει ἡ
ποιμαντική στρατηγική ν’ ἀποβλέπει στήν
πληροφόρηση καί περιφρούρηση τοῦ ποι
μνίου, ἀλλά καί στήν εὕρεση καί ἐπανα
φορά τοῦ χαμένου προβάτου. Αὐτή εἶναι
ἐντολή τοῦ Κυρίου μας καί ἄν τήν παρα
βοῦμε, ὅσοι ἔχουμε ἀναλάβει τό ἔργο τῆς
ἐνημέρωσης καί τῆς διάσωσης, θά δώσουμε
λόγο. Πρέπει λοιπόν νά γνωρίζουν οἱ βα
πτισμένοι Χριστιανοί τί πρεσβεύουν ὅσοι
τούς πλησιάζουν καί τούς παρουσιάζουν
τίς κακοδοξίες τους κι ὁ καθένας ἄς κάνει
πλέον ἐνσυνείδητα τίς ἐπιλογές του».
Ὑπάρχει ὅμως καί μιά ἄλλη κατηγορία
ἀνθρώπων πού ἀνήκουν στόν ἡμέτερο χῶρο
καί «ἀποροῦν» γιατί ἀσχολούμαστε μέ τούς
ἄλλους καί προβάλλουν διάφορες «ἐνστά
σεις». Λένε π.χ. ὅτι σπαταλοῦμε οἱ ποιμένες
καί οἱ συνεργάτες τους πολύτιμο χρόνο μέ τό
νά πληροφορούμαστε τό περιεχόμενο τῶν
διδασκαλιῶν τῶν διαφόρων αἱρέσεων καί
παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, ἐνῶ θά ἔπρεπε
νά ἀσχολούμαστε ἀποκλειστικά μέ τά δικά
μας. Νά μελετοῦμε καί νά ἀναπτύσσουμε
συνεχῶς τά διδάγματα καί τίς ἀλήθειες τῆς
πίστης μας γιά νά γνωρίσουν οἱ πιστοί πιό
καλά τή διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας μας,
νά γνωρίσουν καλά τήν Ἁγία Γραφή καί τά
βιβλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τήν ἱστορι
κή παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὅτι εἶναι
πολύ βαρετό καί ἀνούσιο νά ὀργανώνονται
διαλέξεις καί σεμινάρια ὅπου οἱ διάφοροι
ὁμιλητές ἀναπτύσσουν τίς κακοδοξίες τῶν
«ἄλλων». Παρένθεση: Ὑπάρχουν καί κάποι
οι πού λένε ὅτι πρέπει νά ἀσχολούμαστε
μέ τά «τοῦ οἴκου μας», γιά νά διορθώσουμε
τάχα τήν πορεία μας. Δέν θά ἀσχοληθοῦμε
μ’ αὐτούς, γιατί ἡ «ἔνσταση» ἀφορᾶ ἐκεί
νους πού κατηγοροῦν κληρικούς γιά δῆθεν
«σκάνδαλα» καί ἐκθέτουν τά -κατά τή γνώ
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μη τους- «κακῶς κείμενα» τῆς Ἐκκλησίας
μέ τήν ἀποστροφή: «Ἔτσι θά ἤθελα ἐγώ τήν
Ἐκκλησία». Κλείνει ἡ παρένθεση.
Στούς καλοπροαίρετους ἐνισταμένους
στό ἀπολογητικό ἔργο τῶν ποιμένων θά
ποῦμε τά ἑξῆς: Δέν πρέπει νά συγχέονται
τά πράγματα, ἀφοῦ διπλό εἶναι τό ἔργο τοῦ
ποιμένος, δηλαδή ἡ ἀντιλογία ὑπέρ τῆς εὐ
σεβείας καί ἡ ἀπολογία τῆς πίστεως. Καί
τά δύο αὐτά τά κάνουν οἱ ποιμένες μας καί
οἱ λαϊκοί θεολόγοι μας. Ἐνδιαφέρονται καί
ἀναπτύσσουν τήν ὁμολογία τῆς πίστης μας
στά κηρύγματά τους καί μέ ἔνθεο ζῆλο ὀρ
γανώνουν διαλέξεις καί σεμινάρια γιά τήν
«ὀρθόδοξη οἰκοδομή» τῶν πιστῶν της Ἐκ
κλησίας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου
κ. Ἱερόθεος ἀναφέρει σέ ἄρθρο του γιά τόν
π. Ἀντώνιο, ὅτι ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἔχει
σημειώσει πολύ ὀρθόδοξα: «Ἡ Ἐκκλησία
ἔχει δύο ὄψεις: μιά θετική -ἀγάπη, ἑνότητα
καί κοινωνία αἰων
 ίως μέ τούς ἄλλους καί
μέ τούς ἁγίους ἐν Χριστῷ- καί μία ἀρνητική
-τόν πόλεμο κατά τοῦ Σατανᾶ καί τῶν δυ
νάμεών του. Ἡ Χριστολογία καί Ἐκκλησιο
λογία εἶναι ἀκατανόητες χωρίς κατανόηση
τῶν μεθόδων τοῦ Σατανᾶ». Καί σημειών
 ει
ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος, ὅτι «πρόκει
ται γιά ἀφέλεια μερικῶν θεολόγων τό ν’
ἀσχολοῦνται μέ τήν Ἐκκλησία, τό Χριστό,
τήν πνευματική ζωή καί ν’ ἀγνοοῦν τίς με
θοδεῖες τοῦ διαβόλου». Ἄλλωστε εἶναι πάρα
πολλοί πού ἀσχολοῦνται μέ τόν πνευματι
κό καταρτισμό τῶν Χριστιανῶν λίγοι ὅμως
ἔχουν τό δοθέν χάρισμα νά ἀναλύουν διεξο
δικά τίς μηχανές τοῦ πονηροῦ. Ὁ Ἅγιος Γρη
γόριος ὁ Παλαμᾶς πού ἀγωνίστηκε κατά
τοῦ αἱρετικοῦ Βαρλαάμ εἶπε τό ἑξῆς βασικό:
«ἕτερόν ἐστι ἡ ὑπέρ τῆς εὐσεβείας ἀντιλο
γία καί ἕτερον ἡ τῆς πίστεως ὁμολογία».
Ὑπάρχουν καί μερικοί Ὀρθόδοξοι Χρι
στιανοί πού παρατηροῦν καί ἐπαινοῦν κά
ποια ἐξωτερικά στοιχεῖα εὐσέβειας τῶν
ἀλλοθρήσκων ἤ τῶν ὀπαδῶν ἄλλων ὁμο
λογιῶν. Ἀναφέρουν π.χ. ὅτι στούς ναούς
τους ἐπικρατεῖ μεγάλη ἡσυχία καί παρακο
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λουθοῦν μέ πολλή εὐσέβεια τά κηρύγματά
τους καί τίς ἀναλύσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς
ἀπό τούς ποιμένες τους. Γιά τό θέμα αὐτό
θά ἀναφέρω τήν ἑξῆς ἱστορία: Σέ μία ὁμι
λία του ὁ ἀείμνηστος θεολόγος Ἰάκ
 ωβος
Μάϊν
 ας ἀναφερόμενος σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό
θέμα ἀνέφερε τήν ἀκόλουθη ἱστορία. Κά
ποτε ἐπισκέφτηκε τήν Ἀθήνα ὁ προτεστάν
της καθηγητής του στίς μεταπτυχιακές
σπουδές σέ πανεπιστήμιο τῆς Γερμανίας
-ἦσαν συμφοιτητές μέ τόν π. Ἀντώνιο στό
ἐν λόγω πανεπιστήμιο- καί θέλησε μεταξύ
ἄλλων νά παρακολουθήσει κυριακάτικη
Λειτουργία σέ ἐκκλησία μας. Ὁ μακαριστός
Ἰάκωβος ἀνησύχησε, γιατί γνώριζε πῶς ἐκ
κλησιάζονται καί παρακολουθοῦν ἀκολου
θίες οἱ προτεστάντες καί τί γίνεται στούς
ναούς μας μέ τά παιδιά, τίς κινήσεις τῶν
μεγάλων κ.λ.π. Σ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς λει
τουργίας ὁ Ἰάκ
 ωβος στεκόταν σέ ἀναμμέ
να κάρβουνα. Στό ναό ἔμπαιναν συνεχῶς
πιστοί, ἄναβαν κεριά, φιλοῦσαν εἰκόνες,
ἔγραφαν χαρτάκια μέ ὀνόματα, τά παι
διά ἄλλαζαν θέση ἤ ἔκλαιγαν κ.λ.π. Ὅταν
μάλιστα ἦρθε ἡ ὥρα τῆς Θείας Κοινωνίας,
τότε οἱ ἀνησυχίες τοῦ ἀειμνήστου Μάϊν
α
κορυφώθηκαν. Ἄλλα παιδιά ἔκλαιγαν ἤ
ἀρνοῦνταν ν’ ἀνοίξουν τό στόμα τους, με
ρικοί σπρώχνονταν νά πλησιάσουν κ.ο.κ.
Ὅταν τελείωσε ἡ Θεία Λειτουργία καί βγῆ
καν ἔξω, ὁ Μάϊνας ρώτησε τόν καθηγητή
βέβαιος γιά τήν ἀποδοκιμασία του. «Πῶς
τά εἴδατε τά πράγματα»; «Συγκλονίστηκα»
ἀπάντησε ὁ πολύπειρος καθηγητής. «Εἶδα
ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία. Εἶδα ὁλόθερμη
παρουσία τῶν πιστῶν, ἦταν κάτι μεγαλειῶ
δες. Ἐμεῖς εἴμαστε νεκροί μέσα στούς ναούς
μας. Τά παιδιά οἱ νέοι ἀπουσιάζουν καί οἱ
λίγοι πού παρακολουθοῦν τίς ἀκολουθί
ες δέν ἔχουν τή θέρμη τῶν Ἀθηναίων πι
στῶν». Αὐτά τά θαυμαστά εἰπώθηκαν ἀπό
ἕνα προτεστάντη, ἀνώτερο θεολόγο καί σο
βαρό διανοητή. Ἄλλωστε εἶναι γνωστό ὅτι
οἱ πιστοί τῶν ἄλλων ὁμολογιῶν συνεχῶς
ἐλαττώνονται καί τά συμβούλια τῶν ναῶν
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πουλοῦν τούς ναούς, συνεχῶς διαιροῦν
ται μεταξύ τους καί δημιουργοῦν ποικίλα
σχίσματα καί διαφ
 ορετικές ὁμολογίες. Καί
συμβαίνει τό τρομερό σέ μία οἰκογένεια τά
διάφορα πρόσωπα νά ἀνήκουν σέ διαφορε
τική ὁ καθένας «ἐκκλησία»!!!
Ὑπάρχουν καί μερικοί ἄλλοι πού δια
τείνονται ὅτι «τήν Καινή Διαθήκη κρατοῦν
στά χέρια τους κι αὐτοί» καί «στό Χριστό
πιστεύουν». Ναί, μελετοῦν τήν Καινή Δι
αθήκη, ἀλλά πῶς τήν ἑρμηνεύουν; Κάθε
ὁμολογιακή «παραφυάδα» ἀκολουθεῖ δική
της ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γι’ αὐτό
καί οἱ μεταξύ τους διαφωνίες καί συγκρού
σεις πληθαίνουν. Ὅσον ἀφορᾶ στή δεύτερη
παρατήρηση πρέπει νά ξέρουμε σέ ποιό
Χριστό πιστεύουν καί πῶς ἐκδηλώνουν
τήν πίστη τούς οἱ «ἄλλοι». Γιά τούς Ὀρθο
δόξους, ὅπως λέγει ὁ ἀείμνηστος γέροντας
Σωφρόνιος, στό βιβλίο του «Ἡ ζωή Του,
ζωή μου», «ὁ Χριστός πού συνέδεσε Θεό καί
ἄνθρωπο ἀδιαίρετα στόν ἑαυτό του εἶναι ἡ
ἐντελῶς μοναδική λύση σ’ αὐτή τήν φανε
ρή ἀδιάλυτη σύγκρουση. Αὐτός εἶναι πράγ
ματι “ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου”. Αὐτός εἶναι
τό μέτρο ὅλων τῶν πραγμάτων θείων καί
ἀνθρωπίνων. Καί εἶναι ὁ μοναδικός δρόμος
γιά τόν Πατέρα. Εἶναι ὁ ἥλιος πού φωτίζει
τά σύμπαντα. Μόνο στό φῶς Του μπορεῖ νά
διακριθεῖ ἡ ὁδός. Αὐτός εἶναι ὁ Δημιουργός
μας. Αὐτός εἶναι ἐπίσης ὁ Σωτήρας μας. Ἡ
ἀπόλυτη ἀλήθεια ἐκδηλώθηκε σ’ ἐμᾶς μ’
Αὐτόν. Μόνο μέσα ἀπ’ Αὐτόν ἀξιωνόμαστε
νά “ἀπολάβωμεν τήν υἱοθεσία”».
Γιά πολλές ὁμολογίες ὁ Χριστός δέν εἶναι
ἡ ἀπόλυτη Ἀλήθεια, δέν εἶναι ἡ μοναδική
λύση, δέν εἶναι «τό ἔνδυμα τῆς ψυχῆς μας»
ὅπως φωνάζει μέ ὅλη τή δύναμή του ὁ γέ
ροντας Σωφρόνιος. Δυστυχῶς ὁ πονηρός
βρῆκε στό σύγχρονο κυρίως κόσμο τῆς Εὐ
ρώπης καί Ἀμερικῆς πολλούς ἀδιάφορους ἤ
χλιαρούς, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν καί προσπα
θοῦν νά ἐπιβάλουν τή διδασκαλία τους, ὅτι
ὁ Χριστός δέν εἶναι Θεός ἀλλά ἕνας σοφός
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ἄνθρωπος καί κοινωνικός μεταρυθμιστής
καί ἀναμορφωτής καί τίποτε ἄλλο. Ἡ Lisa
Versaci τῆς ὀργάνωσης «Ἄνθρωποι γιά τόν
Ἀμερικανικό τρόπο» (People for the American
Way Foundation) εἶχε πρό ἐτῶν ἀντισταθεῖ
σθεναρά στήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς
στά σχολεῖα. «Διδάσκουν τήν Ἁγία Γραφή»,
ἔγραφε καί ἔλεγε, «σάν νά ἦταν ἕνα ἱστορι
κό γεγονός. Κάνοντάς το αὐτό διδάσκουμε
στούς μαθητές ὅτι ὑπάρχει μία μόνο πίστη,
ἡ πίστη στό Χριστό. Αὐτό δέν εἶναι ἡ ἀλήθεια
γιά τόν καθένα καί δέν μπορεῖ νά διδάσκεται
ἔτσι». Ἡ Versaci, πού ἰσχυρίζεται ὅτι ἀνήκει
στούς «βαπτιστές», δέν εἶναι ἡ μόνη. Χιλιά
δες ἄλλοι διαφόρων ὁμολογιῶν δέν θέλουν
νά εἶναι κεντρικό πρόσωπο στό μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Μάλιστα ὁ
Bruce Haster, Διευθυντής μεγάλου σχολείου,
ζήτησε νά παραληφθεῖ ἀπό τή διδασκαλία
τῆς Καινῆς Διαθήκης ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χρι
στοῦ (!!!). Ναί ὅπως τό διαβάζετε. Χριστός
χωρίς Ἀνάσταση…!
Ὁ μακαριστός γέροντας π. Ἰουστῖνος
Πόποβιτς γράφει στό μνημειῶδες σύγ
γραμμά του «Ἄνθρωπος καί Θεάνθρω
πος»: «Εἰς ὅλους τούς κόσμους δέν ὑπάρχει
περισσότερη δυστυχισμένη ὕπαρξη ἀπό
τόν ἄνθρωπο πού δέν πιστεύει στήν ἀνά
σταση τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀνάσταση τῶν
νεκρῶν». «Καλόν ἦν εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ
ἄνθρωπος ἐκεῖνος» (Ματθ. ΚΣΤ΄ 24). Καί
παραθέτει τό χωρίον ΙΕ΄ 17-19 τῆς Α΄ πρός
Κορινθίους ἐπιστολῆς: «Ἐάν ὁ Χριστός
δέν ἔχει ἀναστηθεῖ δέν ἔχει καμία ἀξία
ἡ πίστη μας. Καί ἐάν μόνον διά τήν ζωήν
αὐτήν ἔχομε ἐλπίσει στό Χριστό, τότε εἴ
μαστε οἱ πιό ἀξιολύπητοι ἀπό ὅλους τούς
ἀνθρώπους». Καί ἀλλοῦ ὁ μακαριστός γέ
ροντας ὑπογραμμίζει: «Σέ τέσσερις μόνο
λέξεις συγκεφαλαιώνονται καί τά τέσσερα
Εὐαγγέλια τοῦ Χριστοῦ: Χριστός Ἀνέστη!
Ἀληθῶς Ἀνέστη»! «Οἱ ὀδύνες τοῦ θανάτου
κατατρώγουν ὄχι μόνο το σῶμα τοῦ ἀν
θρώπου, ἀλλά καί τήν ψυχή καί τή διάνοια
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καί τή συνείδηση. Ἀπό αὐτή τήν κατάστα
ση ὑπάρχει μόνο μία διέξοδος, μόνο μία
σωτηρία: ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ
δι’ αὐτῆς νίκη ἐπί τοῦ θανάτου σέ ὅλους
τούς κόσμους». Γιά τό Χριστό ὁ ἀείμνηστος
γέροντας Ἰουστῖνος γράφει στό βιβλίο του
πού προαν
 αφέρουμε: «Σταθεῖτε ὅλα τα
σύμπαντα, ὅλοι οἱ ὑπάρχοντες κόσμοι καί
ὅλα τά ὄντα! Κάτω οἱ καρδιές ὅλες, ὅλοι οἱ
νόες, ὅλες οἱ ζωές, ὅλες οἱ ἀθανασίες, ὅλες
οἱ αἰωνιότ ητες. Γιατί ὅλα αὐτά χωρίς Χρι
στό εἶναι γιά μένα κόλαση ἡ μία κόλαση δί
πλα στήν ἄλλη κόλαση. Ἡ ζωή χωρίς Χρι
στό, ὁ θάνατος χωρίς Χριστό, ὁ ἥλιος χωρίς
Χριστό καί τά σύμπαντα χωρίς Αὐτόν, ὅλα
εἶναι τρομερή ἀνοησ
 ία, ἀνυπόφορο μαρτύ
ριο, σισύφειο βάσανο, κόλαση. Δέν θέλω
οὔτε τή ζωή, οὔτε τό θάνατο χωρίς Ἐσένα,
Γλυκύτατε Κύριε. Δέν θέλω οὔτε τήν ἀλή
θεια, οὔτε τή δικαιοσύνη, οὔτε τόν παρά
δεισο, οὔτε τήν αἰωνιότητα. Ὄχι, ὄχι! Ἐσέ
να μόνο θέλω Χριστέ μου. Κόλαση εἶναι ἡ
δικαιοσύνη, ἡ ἀγάπη, ἡ εὐτυχία, τό ἀγαθό
χωρίς Χριστό. Δέν τά θέλω αὐτά ὅλα χω
ρίς τό Χριστό μέ κανένα τρόπο! Θά δεχτῶ
κάθε εἴδους θάνατο ἄς μέ θανατώσετε μέ
ὅποιον τρόπο θέλετε, ἀλλά χωρίς τό Χριστό
δέν θέλω τίποτα. Οὔτε τόν ἑαυτό μου, οὔτε
καί αὐτόν τόν ἴδιο τό Θεό, οὔτε τίποτε ἄλ
λο μεταξύ αὐτῶν. Δέν θέλω, δέν θέλω, δέν
θέλω». Καί ὁ μακαριστός πατήρ Δημήτριος
Τζούμας -Ἀρεοπαγίτης ἐ. τ.- στό τελευταῖο
βιβλίο του: «Ἰησοῦς Χριστός ὁ καλύτερος
φίλος μας» -ἐκδόθηκε λίγες ἑβδομάδες
μετά τήν κοίμησή του- γράφει στόν ἐπί
λογό του: «Ἡ εἴσοδος εἰς τήν Οὐράνιον
Βασιλεία, τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἶναι γιά
ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς φωτισμένης καί
ζωντανῆς πίστεως ἀνοικτή καί ἐλεύθερη.
Τήν ἄνοιξε ὁ Κύριος διά τῆς σταυρικῆς Του
θυσίας, μέ τό τίμιον σῶμα καί αἷμα Του
καί τήν Ἀνάστασή Του. Εὐχαριστῶ Κύριε
διά τήν ἀγάπη, βοήθ
 εια καί συμπαράστα
σή Σου σ’ ἐμένα καί τά πνευματικά μου

διάλογος

παιδιά, ὁσάκις τή ζητήσαμε... Σ’ εὐχαρι
στῶ Κύριε, Θεέ μου, ψυχή μου, πνοή μου».
Λοιπόν, γι’ Αὐτόν τό Χριστό μιλοῦμε ἐμεῖς
οἱ Ὀρθόδοξοι. Ὄχι γιά ἕνα Χριστό χωρίς
Ἀνάσταση ἤ κοινωνικό ἀναμορφωτή ἤ Χρι
στό «ἐπίπεδο» στήν ἐξελικτική πορεία τοῦ
ἀνθρώπου ἤ «ἐσωτερικό δάσκαλο».
«Γιά μᾶς τούς Χριστιανούς», λέγει, ὁ
πατήρ Σωφρόνιος, «τό κεντρικό σημεῖο
σύμπαντος καί ἡ ὕψιστη ἔννοια τῆς ἱστο
ρίας ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός». Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ βιβλίου του:
«Ἡ ζωή Του, ζωή μου» λέγει ὁ μακαριστός
γέροντας: «Ἐκεῖνος πού ἀληθινά ἀγαπᾶ
τό Χριστό ἀφιερώνει ὅλες τίς δυνάμεις του
στήν ὑπακοή τῶν Λόγων Του».
Ἀσφαλῶς καί σεβόμαστε τό δικαίωμα
τοῦ ἄλλου νά διατηρήσει τίς πεποιθήσεις
του, ἀλλά αὐτός ὁ σεβασμός δέν μπορεῖ νά
σημαίνει ἀποδοχή τῶν πεποιθήσεων τοῦ
ἄλλου, δέν σημαίνει ἀλλοίωσ
 η τοῦ ἐκκλη
σιαστικοῦ μας φρονήματος μέ ἀλλότριες
δοξασίες. Δέν πρέπει ποτέ νά ἀνεχθοῦμε
τήν νόθευση τῆς πίστης μας, γιατί αὐτό θά
ἔχει σάν συνέπεια νά ἀπωλέσουμε τήν ἐν
Χριστῷ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας. Ἑπομέ
νως ἡ ὁριοθέτηση τῆς πίστης μας καί ἡ πλη
ροφόρηση καί διαφύλαξη τοῦ ποιμνίου τοῦ
Κυρίου ἀπό τήν πλάνη εἶναι ἱερό καθῆκον
διακονίας ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χριστια
νῶν καί κυρίως ἐκείνων πού τούς ἔχει ἀνα
τεθεῖ ἡ εὐθύνη τῆς ἀπολογητικῆς στόν το
μέα τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας.
Θά κλείσουμε τό πόνημά μας μέ μία
προσευχή τοῦ πατρός Σωφρονίου στό βι
βλίο του, πού προαν
 αφέραμε.
«Ὦ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ
Σέ παρακαλοῦμε καί Σέ ἱκετεύουμε
Φανερώσου σ’ ἐμᾶς, Φῶς τοῦ κόσμου
Ἀποκάλυψέ μας
Τό μυστήριο τῆς ὁδοῦ τῆς διά Σοῦ Σω
τηρίας
Γιά νά γίνουμε
Υἱοί καί θυγατέρες τοῦ Φωτός Σου».
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WICCA: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΓΙΣΣΩΝ
τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου-Καθηγητοῦ

Εἶναι πιά ὁλοφάνερο πώς ὁ κόσμος
ὁλόκληρος εἰσέρχεται μέ ὅλο καί πιό γορ
γούς ρυθμούς στό ἀποκρυφιστικό πνεῦμα
τῆς διαβόητης «Νέας Ἐποχῆς». Μιά νέα,
πρωτόγνωρη πνευματική κατάσταση δι
αμορφώνεται, ἡ ὁποία τείνει νά περιθω
ριοποιήσει πνευματικές καί θρησκευτικές
ἀξίες αἰώνων. Ἐμεῖς, ὅσοι ἀσχολούμαστε
μέ θέματα συγχρόνων αἱρέσεων καί παρα
θρησκείας, δυσκολευόμαστε νά παρακο
λουθήσουμε τήν ροή τῶν δραματικῶν ἐξε
λίξεων καί τήν τραγική φάση στήν ὁποία
εἰσέρχεται ἡ ἀνθρωπότητα.
Ἡ χώρα μας δέ θά μποροῦσε νά ἀποτε
λέσει ἐξαίρεση. Παρ’ ὅλο ὅτι ὁ ἑλληνικός
λαός διαθέτει ὑγιεῖς πνευματικές καταβο
λές, οἱ ὁποῖες στηρίζονται στήν Ὀρθόδοξη
παράδοσή μας, ὁ ἀποκρυφισμός ὄχι μόνο
εἶναι παρών στή βιωτ ή τῶν νεοελλήνων,
ἀλλά τείνει νά ἀποτελέσει κανόνα ζωῆς
σέ μεγάλο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ. Δέν εἶ
ναι ὑπερβολικό νά ὑποστηρίξουμε πώς ἡ
κάθε γειτονιά διαθέτει πιά τό μάγο ἤ τή
μάγισσά της , διότι ὁ ἀριθμός τῶν θερα
πόντων τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καί τῆς μαγεί
ας μετριέται σέ πολλές χιλιάδες στή χώρα
μας! Ἡ μαγεία τείνει νά γίνει «φυσική»
ἐνασχόληση καί τρόπος ζωῆς γιά πολύ
κόσμο. Ἄλλωστε ἡ συνεχής καί συστη
ματική προβολή ἀπό τά μέσα μαζικῆς
ἐνημέρωσης, τό διαδίκτυο καί τά ἀναγνώ
σματα τύπου Χάρι Πότερ, ἔχουν ἐπιφέ
ρει τεράστια ἐπίδραση στίς συνειδήσεις
χιλιάδων ἀνθρώπων καί ἔχουν ἀμβλύνει
ἐπικίνδυνα τίς ἐπιφυλάξεις τῆς ὀρθόδο
ξης παράδοσής μας γιά τό πρόβλημα τοῦ
ἀποκρυφισμοῦ.
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Ἀλλά ὑπάρχει καί μιά ἄλλη σοβαρότατη
παράμετρος στό πρόβλημα τῆς μαγείας.
Ὡς τώρα γνωρίζαμε πώς ἡ μαγεία εἶναι
μιά ἀπόκρυφη καί σκοτεινή τέχνη – ἐρ
γαλεῖο στό χέρια κάποιων ἐπιτηδείων. Ὡς
τίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα οἱ μάγοι καί
οἱ μάγισσες σέ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου
ἀποτελοῦσαν ἁπλά κάποιες ἑνώσεις, ἤ
δροῦσαν μεμονωμένα. Ὅμως τώρα συνει
δητοποιοῦμε πώς ἡ μαγεία ἔχει πάρει τή
μορφή συγκεκριμένης καί ὀργανωμένης
θρησκείας. Πρόκειται γιά τή διαβόητ η Wi
cca, ἡ ὁποία ἔχει παγκόσμιο χαρακτήρα
καί ἡ ὁποία λέγεται ὅτι βρίσκεται στήν 5η
θέση τῶν μεγάλων θρησκειῶν ἀπό ἄποψη
ὀπαδῶν!
Γιά τήν ἱστορία ἀναφέρουμε πώς ἐμ
πνευστής, πρωτεργάτης καί δημιουργός
τῆς Wicca ὑπῆρξε ὁ διαβόητος Ἄγγλος μά
γος ἀποκρυφιστής καί παγανιστής Gerald
Gardner (1884-1964). Αὐτόν τόν μύησε στόν
σατανισμό καί τή μαγεία τό 1940 μία μά
γισσα, ἡ «γηραιά» Dorothy Chutterburch
καί τό 1946 εἶχε συνδεθεῖ μέ τόν ἀρχισατα
νιστή Alister Crowley ὁ ὁποῖος τόν ἔχρισε
τιμητικό μέλος τῆς μυστικιστικῆς σατανι
στικῆς ἀδελφότητας «Ordo Templi Orien
tis» (O.T.O.). Ὁ Gardner ὑπό τήν ἐπίδραση
τοῦ μαύρου σατανιστῆ, ἔγραψε τό 1949
τό βιβλίο «Hign Magic’s Aid» (Βοήθημα
ἀνώτερης μαγείας), πού περιεῖχε μαγικές
τελετουργίες στόν κερασφόρο θεό Πάνα.
Τό 1951 ἵδρυσε δική του ἀδελφότητα, ὅπου
ἐφάρμοζε τίς ἀποκρυφιστικές πρακτικές
τοῦ Crowley. Τό 1953 μύησε στήν ἀδελφό
τητά του τή διαβόητη ἀποκρυφίστρια Dore
en Valiente, μέ τήν ὁποία διαμόρφωσαν καί
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συστηματοποίησαν τή λεγόμενη γκαρντε
ριανή παράδοση, δηλαδή τήν ἀναβίωση
τοῦ ἀρχαίου δρυιδικοῦ παγανισμοῦ καί τῆς
μαγικοπαγανιστικῆς Wicca. Τό 1954 ἐξέδω
σε ἄλλο βιβλίο γιά τήν ἐξέλιξη τῆς μαγεί
ας, μέ τίτλο: «Witchcraft Today» (Ἡ μαγεία
σήμερα), τό ὁποῖο εἶναι ἡ συστηματοποίη
ση στήν οὐσία τοῦ δρυιδικοῦ καί γουϊκανι
κού νεοπαγανισμοῦ. Ἀφιέρωσε ὁλόκληρη
τή ζωή του στήν ἀνάπτυξη τῆς Wicca καί
τήν διάδ
 οση τῆς μαγείας σέ ὅλο τόν κόσμο.
Μετά τό θάνατο τοῦ Gardner τό 1964, τό
ἔργο του συνέχισε ὁ Raymond Buckland
(Ρεϊμ
 όν Μπάκλαντ), διαβόητ ος καί αὐτός
μάγος καί ἀποκρυφιστής. Τή δεκαετία τοῦ
1960 εἰσήγαγε τή μαγεία τῆς Wicc a στήν
Ἀμερική, ὅπου ἔγινε δεκτή ἀπό τούς ἐκεῖ
ἀποκρυφιστικούς κύκλους καί ἰδιαίτερα
τούς σατανιστές τοῦ Anton LaVey, ὁ ὁποῖος
ὑπῆρξε ὁ ἱδρυτής τῆς φρικιαστικῆς ὀργά
νωσης, τῆς «Ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ». Στά
1979 ἡ μάγισσα – σατανίστρια, ἀπό τήν
Καλιφόρνια, Starhawk ἔγραψε τό μπέστ
σέλερ «Ὁ Σπειροειδής Χορός: Μιά Ἀνα
γέννηση τῆς Ἀρχαίας Θρησκείας τῆς
Μεγάλης Θεᾶς», μιά συστηματική παρου
σίαση τῶν γουϊκανικῶν παγανιστικῶν τε
λετουργιῶν, τό ὁποῖο ἔκαμε πολύ μεγάλη
ἐντύπωση στούς ἀναγνῶστες τοῦ δυτικοῦ
κόσμου καί συνέδεσε τόν σατανισμό μέ τόν
Κέλτικο νεοπαγανισμό. Καθοριστικό ρόλο
στή διαμόρφωση τῆς Wicca ἔπαιξε καί ὁ δι
αβόητος μάγος καί σατανιστής Alexander
Sanders, ὁ ὁποῖος διαμόρφωσε, παράλληλα
μέ τήν γκαρντεριανή νεοπαγανιστική πα
ράδοση, τή λεγόμενη ἀλεξανδρινή. Ἔχου
με ἀποδείξει ἐδῶ καί χρόνια πώς τό μέγα
εὖρος τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, μέ τίς πολυάριθ
μες πτυχές καί ὀργανώσεις του, λειτουργεῖ
ὡς δίκτυο συγκοινωνούντων δοχείων. Ἡ
σημερινή «ἱέρ
 εια» τῆς «Ἐκκλησίας τοῦ
Σατανᾶ» στήν πόλη Σάν Ζοζέ τῆς Καλι
φόρνιας, Μάργκαρετ Γουέντλ δηλώνει
γουϊκανή νεοπαγανίστρια!

διάλογος

Ἡ Wicca ἐμπεριέχει στό λατρευτικό της
σύστημα κρᾶμα πολλῶν ἀρχαίων παγανι
στικῶν δοξασιῶν καί τελετουργιῶν. Κυρί
ως εἶναι ἀναβίωσ
 η τῶν δοξασιῶν καί τῶν
τελετουργιῶν τῶν δρυιδῶν Κελτῶν καί
τῶν ἀρχαίων παγανιστῶν Σκανδιναβῶν.
Ἡ ὀνομασία Wicca δηλώνει τή γυναίκα
μάγισσα. Ὡς κύρια θεότητα λατρεύεται
ἡ «Μητέρα θεά Γαία» τῶν Κελτῶν, τήν
ὁποία οἱ σύγχρονοι δημιουργοί της Wic
ca τήν ταύτισαν μέ τήν Ἄρτεμη – Ἑκάτη
τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πανθέου. Ἄλλη κο
ρυφαία θεότ ητα τῆς Wic ca εἶναι ὁ κερα
σφόρος καί τραγόμορφος θεός, ὁ ὁποῖος
καί αὐτός ταυτίστηκε μέ τόν ἐπίσης ἀρ
χαιοελληνικό θεό Πάνα, «Υἱός, ἀδελφός,
ἐραστής καί σύντροφος τῆς Μεγάλης
1
Μητέρας» . Δέν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιλογή. Ἡ
Ἄρτεμις – Ἑκάτη θεωροῦνταν στήν ἀρχαι
ότητα προστάτης τῆς μαγείας, ἀλλά καί
τῆς γονιμότητας στήν Ἰωνία. Τό ἴδιο καί ὁ
Πάνας θεωροῦνταν προσωποποίηση τῆς
ἄγριας ἐρωτικῆς λαγνείας. Τά δύο αὐτά
«θεῖα» πρόσωπα, σύμφωνα μέ τίς δοξασί
ες τῆς Wic ca, βρίσκονται σέ ἀέναη ἐρωτική
συνεύρεση. «Οἱ δύο θεοί θεωροῦνται ἡ
συμπλήρωση ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου καί μαζί
ὁλοκληρώνονται καί δημιουργοῦν τήν
Ὑπέρτατη Δύναμη»2. Ἡ προσέγγιση ἀπό
μέρους τῶν ὀπαδῶν γίνεται μέ τή μαγεία
καί τίς ἐλεύθερες ἐρωτικές σχέσεις, «ὡς
ὕψιστη λατρεία», ὅπως ἰσχυρίζονται, πού
ὅμως στήν οὐσία εἶναι συγκερασμός τῆς
μαγείας καί τοῦ ἀχαλίνωτου ἐρωτισμοῦ.
Ἀρχικά ὁ Gerald Gardner, ἀργότερα ὁ Ra
ymond Buckland καί κυρίως ἡ Στάρχοουκ
ἔδωσαν μιά ὤθηση φεμινιστική στή Wicc a,
μέ τή λατρεία τῆς θηλυκῆς «Μεγάλης Θε
ᾶς», πού δέν ἦταν ἄλλη ἀπό τίς διάφ
 ορες
παραλλαγές τῆς θηλυκῆς θεότητας τῆς
μαγείας στά διάφορα ἀρχαῖα παγανιστικά
θρησκεύματα. Χιλιάδες φεμινίστριες σέ ὅλο
1. www.beatricediscourse.blogspot.com
2. www. esoterica.gr

15

τόν κόσμο ἀποδέχτηκαν τή νέα θρησκεία,
τήν ὁποία θεωροῦσαν ὡς μιά ἀπό τίς κύριες
ἐκφράσεις τῆς γυναικείας ἀπελευθέρωσης.
Παράλληλα μέ τή λατρεία τῆς θεᾶς Γαίας,
προσεταιρίστηκαν τό οἰκολογικό παγκό
σμιο κίνημα καί κατόρθωσαν νά θεωρη
θοῦν ὡς θρησκευτικό οἰκολογικό κίνημα!
Τελευταῖα πληροφορούμαστε πώς ἡ δι
εθνής Wic ca ἵδρυσε παράρτημα καί στή
χώρα μας καί εἰδικότερα τῆς λεγομένης
Κορελλιανῆς παράδοσης. «Καθιερ
 ώθηκε»
«ναός» μέ τήν ὀνομασία: «Ναός τῆς Ἱερῆς
Φλόγας» καί συστάθηκε ἱερατεῖο μυημένο
στήν Ἀμερική καί στήν Ἀγγλία. Δημοσίευ
μα τοῦ περασμένου Μαΐου ἀναφέρει ὅτι
ἔλαβαν χώρα τήν πρωτομαγιά «δυναμι
κές» μαγικές τελετουργίες ἀπό τά μέλη τῆς
ἐν Ἑλλάδι θρησκευτικῆς κοινότητας τῆς
Wicca. Ἄς σημειωθεῖ πώς τή νύχτα τῆς 30ης
Ἀπριλίου πρός 1η Μαΐου, ἡ ὁποία ὀνομάζε
ται Μπιάλτα (Beltaine) ἤ Βαλμπούργειος
Νύχτα, ἑορτάζεται ἀπό τούς σατανιστές
τό φρικτό γεγονός τῆς συστάσεως τῆς «Ἐκ
κλησίας τοῦ Σατανᾶ» ἀπό τόν LaVey. Ἡ
«ἑορτή» αὐτή τιμᾶται καί ἀπό ὅλους τους
ἀποκρυφιστές τοῦ κόσμου. Ἐπίσης μετα
φράστηκαν στά ἑλληνικά πάμπολλα βι
βλία, ὅπως τοῦ ἀποκρυφιστῆ συγγραφέα
K. Scot «Wicca: Ὁ Ἀπόλυτος Πρακτικός
Ὁδηγός», ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ἀρχέτυπο».
Παρ’ ὅλες τίς μεγαλοστομίες τῶν ἐκπρο
σώπων τῆς Wicca, ὅτι δῆθεν ἀποτελεῖ μιά
τυπική φυσιοκρατική θρησκεία, θεωρ
 οῦ
με, βάσει στοιχείων, ὅτι ἐντάσσεται στίς
ἀκραῖες ἀποκρυφιστικές ὁμάδες, διότι δέν
ἀρκεῖται ἁπλᾶ σέ κάποιες παγανιστικοῦ
τύπου τελετουργίες, ἀλλά ἀσκεῖ τήν πρα
κτική μαγεία, ὡς κατ’ ἐξοχήν λατρευτικό
τυπικό. Παρ’ ὅλο ὅτι ἰσχυρίζονται ὅτι δέν
ἔχουν καμιά σχέση μέ τόν σατανισμό καί
ὅτι θεωροῦν τόν σατανᾶ ὡς «ἀνύπαρκτο
ὄν», ἀποδεικνύουμε μέ στοιχεῖα ὅτι οἱ ἱδρυ
τές τῆς Wicca, (Gardner, Starhawk, κ.λπ.),
πού προαναφέραμε, ἀνῆκαν ἤ εἶχαν κοι
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νωνία μέ σατανιστικές ὀργανώσεις. Τά
σύμβολα καί τά τελετουργικά τους ἔχουν
κοινά σημεῖα μέ αὐτές καί τά «πνευματι
κά ὄντα» πού ἐπικαλοῦνται στίς μαγικές
τελετουργίες τους εἶναι σαφῶς ἀκάθαρτα
πνεύματα. Ἔστω γιά παράδειγμα τό πα
γανιστικό μουσικό συγκρότημα τῆς Wicca
«Inkubus Sukkubus», οἱ συμβολισμοί καί ἡ
θεματολογία τοῦ ὁποίου εἶναι ταυτόσημοι
μέ τόν σατανισμό, ὅπου ἐξυμνεῖται ἀπρο
κάλυπτα ὁ Devil (Διάβολος) καί ὁ Lucifer
3
(Ἑωσφόρος) . Ἔχουμε ἐπίσης τή βεβαιό
τητα ὅτι ἡ μαγικοπαγανιστική θρησκεία
Wic ca ἀποτελεῖ κύρια ὁμάδα τοῦ ἀποκρυ
φιστικοῦ πλέγματος τῆς «Νέας Ἐποχῆς»,
διότ ι ἀπηχεῖ πλήρως τίς ἀρχές της καί ταυ
τίζεται μέ τίς ἐπιδιώξεις της.
Φρονοῦμε ὅτι ἡ σύγχρονη πνευματική
κατάσταση τοῦ κόσμου δέν εἶναι καθόλου
καλή. Εἶναι ἀνάγκη νά ἐγερθοῦμε ἀπό τόν
πνευματικό μας λήθαργο καί νά προτά
ξουμε δυνάμεις ἀντιστάσεως ἐνάντια στή
συνεχῆ καί ραγδαία κατάπτωση τῆς ἀν
θρωπότητας. Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά
ἀφυπνιστοῦμε ἀπό τήν πνευματική ἀπο
χαύνωση πού μᾶς ὁδήγησε ἡ ἀποκρυφιστι
κή προπαγάνδα ἐδῶ καί κάποιες δεκαετίες,
νά διώξουμε τή νοητή σκοταδιστική ἀχλή
ἀπό τά μάτια μας καί νά ἀτενίσουμε τό
ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο, μό
νο αὐτό, διαλύει τά νοητά σκοτάδια τοῦ
ψεύδους καί τῆς ἀπάτης. Εἶναι ἀνάγκη νά
συνειδητοποιήσουμε πώς ἡ ψευδαίσθηση
διεξόδων ἀπό τά ὅποια προβλήματα τῆς
ζωῆς πού δημιουργεῖ ὁ ἀποκρυφισμός εἶναι
μιά καλοστημένη παγίδα καί ἕνα ἀπατηλό
δόλωμα πού στήνει ὁ πονηρός μέ τά ὄρ
γανά του, προκειμένου νά ἀποσπάσει τόν
σύγχρονο ἄνθρωπο ἀπό τήν πρόνοια τοῦ
Θεοῦ καί νά τόν ὁδηγήσει στά σκοτεινά
ἐρέβη τῆς σατανοκρατίας, ὅπου ὄχι μόνο
δέν ὑπάρχουν διέξοδοι, ἀλλά ἐπικρατεῖ ἡ
φρίκη καί ὁ δρόμος χωρίς ἐπιστροφή.
3. www.inkubussukkubus.com
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διάλογος

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!
τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη

Μιά φορά κι ἕναν καιρό ἦταν τά παρα
μύθια. Τά θυμόμαστε οἱ περισσότεροι μέ
νοσταλγία. Τά παραμύθια πού ἀγαπήσα
με ὡς παιδιά πέθαναν. Τά παραμύθια πού
διαπαιδαγώγησαν γενιές παιδιῶν ἔγιναν
σήμερα ἀντί-παραμύθια, ἐργαλεῖα δια
στροφῆς, ἐφιάλτες παιδικῆς κακοποίησης.
Λόγια καί εἰκόνες φρίκης μέσα ἀπό πολύ
χρωμες, φανταχτερές σελίδες ἤ ἐντυπω
σιακά κινούμενα σχέδια καταστρέφουν τό
μέλλον καί τήν ἐλπίδα μας.
Ἦλθε καί στήν Ἑλλάδα ἡ ἀμερικανική
ταινία κινουμένων σχεδίων «Ἡ Πριγκί
πισσα καί ὁ Βάτραχος», τοῦ Walt Disney.
Καί ποιός δέν ἔχει ἀκούσει τό παραμύ
θι τῶν ἀδελφῶν Γκρίμ; Καί πόσοι γονεῖς
ἄραγε θά προστρέξουν μέ τά παιδιά τους
στούς κινηματογράφους πιστεύοντας ὅτι
θά δοῦν ἐκείνη τήν παιδική ἱστορία μέ
τόν πρίγκιπα πού μεταμορφώθηκε -χωρίς
πολλές-πολλές ἐξηγήσεις- σέ βάτραχο καί
τήν ἐπαναφορά του σέ πρίγκιπα μόλις ἡ
πριγκίπισσα τόν πέταξε στόν τοῖχο -σύμ
φωνα μέ τό κλασικό παραμύθι- ἤ μόλις
τόν φίλησε- σύμφωνα μέ νεώτερες ἐκδοχές
τοῦ μύθου; Τουλάχιστον αὐτό περιμέναμε
νά δοῦμε ἐμεῖς ξεκινώντας νά παρακολου
θοῦμε τήν ταινία. Τό σόκ ἀκολούθησε σέ
λίγα λεπτά.
Ἡ ταινία πού μοιάζει μέ τό κλασικό
παραμύθι μόνο κατά τόν τίτλο, εἶναι οὐ
σιαστικά μιά ἐμβάπτιση τῶν παιδιῶν
στό κακό, τό βουντού, τή μαύρη μαγεία.
Μετά τά πρῶτα ἀθῶα λεπτά, ἐμφανίζεται
ὁ κακός τῆς ἱστορίας, ὁ «Ἄνθρωπος-Σκιά»,
ἕνας ἄγριος μάγος βουντού πού φορᾶ κα
πέλο μέ νεκροκεφαλή καί ὀστᾶ στό λαιμό.
Ὁ μάγος διαφημίζει τό βουντού καί τήν

πρόβλεψη τοῦ μέλλοντος. Πλησιάζει τόν
ἀνυποψίασ
 το πρίγκιπα καί τοῦ δίνει τήν
κάρτα του: «Διαβάσματα Ταρώ, ξόρκια,
φίλτρα, ὄνειρα πού γίνονται πραγματικό
τητα». «Διαβάζει» τήν παλάμη τοῦ πρίγ
κιπα καί τόν πείθει νά τόν ἀκολουθήσει.
Μέ σαγηνευτικό τρόπο παρουσιάζει στόν
πρίγκιπα καί στόν βοηθό του «τό δικό του
κόσμο», λέγοντας συνεχῶς ὅτι ἔχει «φί
λους στήν ἄλλη πλευρά»! Διαβεβαιώνει
τούς ἥρωες ὅτι μπορεῖ «νά διαβάσει τό μέλ
λον τους, νά δεῖ βαθιά μέσα στήν καρδιά
καί τήν ψυχή τους καί νά πραγματοποιήσει
τά πιό ἀπίθανα ὄνειρά τους». Χορεύοντας
καί τραγουδώντας ἐπαναλαμβάνει: «ἔχω
μαγικά, ἔχω ξόρκια, ἔχω πράγματα πού
δέν ἔχω κάν δοκιμάσει καί ἔχω φίλους
στήν ἄλλη πλευρά!… Τά χαρτιά, τά χαρτιά,
τά χαρτιά λένε τό παρελθόν, τό παρόν καί
τό μέλλον ἀκόμα. Τά χαρτιά, τά χαρτιά!
Πάρτε μόνο τρία. Κάντε ἕνα μικρό ταξιδάκι
στό μέλλον μαζί μου». Τούς παροτρύνει νά
σφίξουν τό χέρι του, «τό χέρι ἑνός φτωχοῦ
ἁμαρτωλοῦ», ὅπως λέει, καί νά κλείσουν
συμφωνία μαζί του. Ὁ πρίγκιπας καί ὁ βοη
θός του κλείνουν τή συμφωνία. Ἀμέσως ἔρ
χονται τά πνεύματα·δένουν τόν πρίγκιπα·ὁ
μάγος καταλαμβάνεται ἀπό τά πνεύματα
καί φτιάχνει ἕνα φυλαχτό παίρνοντας αἷ
μα ἀπό τόν πρίγκιπα. Ὁ πρίγκιπας μετα
μορφώνεται σέ βάτραχο καί ὁ ἀκόλουθός
του παίρνει τή μορφή τοῦ πρίγκιπα, ἀλλά
ἡ μεταμόρφωσή του διαρκεῖ ὅσο ὑπάρχει
αἷμα στό φυλαχτό τό ὁποῖο φορᾶ στό λαιμό
του· ὅταν τελειώνει τό αἷμα θά πρέπει νά
ἀνανεώνεται.
Ὁ βάτραχος-πρίγκιπας συναντᾶ τήν
ἡρωίδα, μιά μαύρη, φτωχή κοπέλα πού εἶ
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ναι σέ πάρτυ μασκέ ντυμένη πριγκίπισσα
καί μέ ἀντάλλαγμα χρηματική ἀμοιβή τήν
πείθει νά τόν φιλήσει. Ἀντί νά ξαναγίνει
πρίγκιπας, ὅπως θά περιμέναμε, τά μα
γικά ἐπιδροῦν καί στήν κοπέλα ἡ ὁποία
μεταμορφώνεται σέ βατραχίνα. Ἡ βατρα
χίνα πληροφορεῖται ὅτι ὅλα αὐτά ἔγιναν
λόγῳ τοῦ βουντοῦ καί ὁ βάτραχος-πρίγκι
πας δικαιολογεῖται ὅτι ὁ μάγος «ἦταν πολύ
χαρισματικός». Ἀκολουθοῦν τρομακτικές
σκηνές καταδίωξης ἀπό ἄγρια ζῶα καί τά
βατραχάκια ψάχνουν νά βροῦν κάποιον
νά τούς λύσει τά μάγια. Ἀκολουθώντας τίς
συμβουλές ἑνός νέου φίλου τους πάνε στήν
«καλή» Μάμα Ὄντυ, τή «βασίλισσα βουν
τού τοῦ βάλτου» ἡ ὁποία «ἔχει μαγικά καί
ξόρκια, ὅλα τά εἴδη βουντού μαγείας»! Ἐν
τῷ μεταξύ τό αἷμα τελειώνει στό φυλαχτό
καί ὁ φιλόδοξος βοηθός τοῦ πρίγκιπα ἀρχί
ζει νά γυρίζει στήν προηγούμενη ἐμφάνισή
του, πράγμα πού ἐξοργίζει τόν «ἌνθρωποΣκιά» ὁ ὁποῖος φωνάζει: «ἐπειδή κάποιος
ἄφησε νά φύγει ὁ πρίγκιπας-βάτραχός
μας, θά πρέπει νά ζητήσω βοήθ
 εια ἀπό
τούς φίλους μου στήν ἄλλη πλευρά». Στήν
«παιδική» αὐτή ταινία ἀκολουθοῦν ἀναλυ
τικές περιγραφές τελετουργικῶν μαύρης
μαγείας ὅπως συμβαίνουν στήν πραγμα
τικότητα –γιά παράδειγμα ὁ «ἌνθρωποςΣκιά» κάνει δαιμονικές ἐπικλήσεις καί
βουντού (τρυπᾶ μέ καρφίτσα τήν κούκλα)
γιά νά κλείσει συμφωνία μέ τά πνεύματα.
Ὁ μάγος πείθει τούς δαιμονικούς φίλους
του νά βοηθ
 ήσουν ὑποσχόμενος ὅτι «θά
ἔχουν ὅ,τι ἐπιθυμήσουν οἱ σκοτεινές μικρές
καρδιές τους»! Στή συνέχεια βλέπουμε
τρομακτικές σκηνές ὅπου τά πνεύματα μέ
μορφή τεράτων ξεχύνονται γιά νά κάνουν
κακό.
Οἱ ἥρωες-βάτραχοι παλεύουν νά φτά
σουν στήν «καλή» βουντού-μάγισσα κατα
διωκόμενοι ἀπό ἀνθρώπους καί τέρατα. Ἡ
«καλή» μάγισσα τούς διδάσκει ὅτι «πρέπει
νά σκάψουν λίγο βαθύτερα μέσα τους γιά
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νά βροῦν ποιοί εἶναι καί τότε θά βροῦν τί
χρειάζονται». Ἐν τῷ μεταξύ οἱ δαίμονες
φέρνουν τό βάτραχο στόν μάγο, ὁ ὁποῖ
ος συνεχίζει τά τελετουργικά του γιά νά
πάρει πάλι αἷμα. Κατόπιν σκοτώνει τήν
καλή πυγολαμπίδα-φίλη των βατραχιῶν.
Εἶναι μιά θλιβερή σκηνή θανάτου, βαριά
καί ἴσως σοκαριστική γιά κάποια παιδιά.
Στή συνέχεια ἡ πυγολαμπίδα γίνεται μετά
θάνατον ἀστέρι, κάτι πού -σύμφωνα μέ κά
ποιους κριτικούς- βασίζεται στήν ἰδέα τῆς
μετενσάρκωσης.
Τό ἀντί-παραμύθι τελειώνει μέ σκληρές
σκηνές ὅπου ὁ μάγος πληρώνει τίς δοσο
ληψίες του μέ τά πνεύματα. Τό φυλαχτό μέ
τό αἷμα σπάζει καί ὁ μάγος δέν μπορεῖ νά
ξεπληρώσει τό χρέος του. Μέ ὁλοζώντανες
φρικιαστικές εἰκόνες βλέπουμε τήν ἔλευση
τῶν ἄγριων πνευμάτων μέ τήν δαιμονική
ὄψη. «Εἶσαι ἕτοιμος; Εἶσαι ἕτοιμος; Εἶσαι
ἕτοιμος;» τόν ρωτοῦν φωνάζοντας ὅλα μα
ζί. «Ὄχι, δέν εἶμαι καθόλου ἕτοιμος» ἀπαν
τᾶ ὁ μάγος. «Εἶσαι ἕτοιμος;» φωνάζουν
χορεύοντας. «Ἔχω ἀκόμα τόν πρίγκιπαβάτραχο φυλακισμένο. Χρειάζομαι λίγο
παραπάνω χρόνο. Σᾶς παρακαλῶ! Λίγο
ἀκόμα χρόνο!» ἱκετεύει ὁ μάγος. Ἀλλά τά
πνεύματα -ὅπως πραγματικά συμβαίνει μέ
τά πνεύματα- δέν δείχνουν ἔλεος, τόν τρα
βᾶνε μέ ἰαχές ὅλα μαζί στό νεκροταφεῖο.
Ὁ μάγος σκοτώνεται ἀπό τούς δαίμονες
πού ὑπηρετοῦσε. Μετά ἀπό ὅλες αὐτές τίς
εἰκόνες θρίλερ πού καταλαμβάνουν με
γάλο μέρος τῆς ταινίας ἀκολουθεῖ καί ὁ
γάμος τοῦ βατράχου καί τῆς βατραχίνας
πού κατόπιν ξαναγίνονται πρίγκιπας καί
πριγκίπισσα.
Θά κυριαρχήσει ἄραγε μιά σύντομη
σκηνή γάμου ἤ κάποια σύντομα καλά μη
νύματα στό νοῦ τῶν παιδιῶν; Ἤ ὅλα τά
προηγούμενα; Παιδιά πού εἶδαν τήν ται
νία μᾶς εἶπαν τίς ἐντυπώσεις τούς· αὐτό
πού χαράχτηκε στά παιδιά ἦταν οἱ σκηνές
βουντού καί οἱ τρομακτικές σκηνές. Σέ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 58

ξενόγλωσσες ἱστοσελίδες διαβάσαμε ὅτι
μικρά παιδιά στό ἐξωτερικό, ὅπου ἡ ταινία
προβάλλεται ἀπό τό Δεκέμβριο, τρόμαξαν
καί ἤθελαν νά φύγουν στή μέση τῆς ται
νίας· κάποιοι γονεῖς ἔγραψαν ὅτι δέν ἤξε
ραν πῶς νά ἐξηγήσουν στά παιδιά τούς τί
εἶναι τό βουντού. Ἡ ἐφημερίδα Guard
 ian
(28/1/2010) ἔγραψε ὅτι πρόκειται γιά «μέ
τρια ταινία, μακριά ἀπό τήν κατηγορία
ἱστοριῶν παιχνιδιοῦ».
Ὅπως ἀναμενόταν, μεγάλες ἐνστάσεις
βρέθηκαν καί σέ χριστιανικές ἱστοσελί
δες. Παραθέτω κάποιες ἐνδεικτικά: «Μετά
τήν ταινία κινουμένων σχεδίων “Μουλάν”
ὅπου παρουσιάζεται ὁ Κομφουκιανισμός,
τήν ταινία “Ποκαχόντας” ὅπου προβάλλε
ται ὁ ἀνιμισμός, τήν ταινία “Ἡρακλῆς” ὅπου
προωθεῖται ὁ παγανισμός καί τήν ταινία “Ὁ
Ἀδελφός μου ὁ Ἀρκοῦδος” ὅπου διδάσκεται
ὁ σαμανισμός, ἡ τελευταία ταινία κινουμέ
νων σχεδίων τοῦ Disney “Ἡ Πριγκίπισσα
καί ὁ Βάτραχος” ὅπου διδάσκεται τό βουν
τού, εἶναι “ἐκπληκτικά σκοτεινή”. Ἡ μαγεία
πού βρίσκουμε σέ αὐτήν δέν εἶναι αὐτή πού
συναντοῦμε σέ πολλά ἄλλα παραμύθια,
δηλαδή ἕνα τέχνασμα γιά νά προωθηθεῖ ἡ
ἱστορία, “εἶναι πραγματική σκοτεινή καί
δαιμονική μαγεία”, ὅπως ἐξασκεῖται σέ ἀπο
κρυφιστικά περιβάλλοντα μέ ἐπικίνδυνες
συνέπειες. “Οἱ φίλοι ἀπό τήν ἄλλη πλευρά”
δέν εἶναι ἕνα ἁπλό μαγικό τρίκ πού χρησι
μοποιεῖται, ἀποδεικνύουν ὅτι χρησιμοποι
οῦνται δαιμονικές δυνάμεις. Μέ αὐτά δέν
πρέπει κανείς ποτέ νά παίζει. Ὅλη αὐτή ἡ
ἐμμονή μέ τό βουντού, τή μαύρη μαγεία, τά
φυλαχτά μέ τό αἷμα… εἶναι πολύ σκοτεινή
καί ἀκραία γιά τέτοιου εἴδους παιδική ται
νία». Ἀλλοῦ διαβάζουμε ὅτι «οἱ βάσεις τῆς
ταινίας εἶναι ἀντίθετες μέ κεντρικά δόγ
ματα τοῦ Χριστιανισμοῦ: ἡ “καλή” μάγισ
σα βουντού εἶναι κάτι ἀνύπαρκτο, διότι τό
βουντού μόνο κακό μπορεῖ νά προκαλέσει,
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ὅλα τά εἴδη τῆς μαγείας -λευκή ἤ μαύρη- 
εἶναι τό ἴδιο ἐπικίνδυνα καί δαιμονικά· τό
ἀντί-εὐαγγέλιο τοῦ Ἑαυτοῦ πού προστάζει
“νά σκάψουμε βαθύτερα μέσα μας γιά νά
βροῦμε τόν ἑαυτό μας”· οἱ καλοί ἥρωες πού
νικοῦν ἐπειδή στηρίζονται μόνο στόν ἑαυτό
τους καί τίς δυνάμεις τούς· οἱ προσευχές
στό ἀστέρι κ. ἄ.».
Νά τονιστεῖ ὅτι ἡ ταινία ἔχει ἐντυπω
σιακά κινούμενα σχέδια, γραφικά καί τρα
γούδια. Αὐτό σημαίνει ὅτι τό κακό ἐξωρα
ΐζεται καί γίνεται ἔτσι πιό εὔπεπτο. Εἶναι
ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικό τό γεγονός ὅτι τά
παιδιά, ἀκόμα καί ἄν στό τέλος ὑπερισχύ
ει τό καλό, μαθαίνουν νά ἐξοικειώνονται
μέ τό ἄγριο, τό φρικῶδες, τό κακό καί τό
δαιμονικό. Ἡ ἀπευαισθητοποίηση εἶναι
τό πρῶτο βῆμα πρός τήν ἀποδοχή καί
τήν μίμηση. Αὐτονόητα ὅλα αὐτά, ἀλλά
τά παίρνουμε στά σοβαρά; Τό κάθε παιδί
εἶναι μοναδικό καί ἡ ἐπίδραση ὅλων αὐ
τῶν στό κάθε μοναδικό παιδί εἶναι ἄγνω
στη. Ἄλλο παιδί μπορεῖ νά ἀναπτύξει ἤ
νά αὐξήσει φοβίες, ἄλλο ἐπιθετικότητα,
ἄλλο σαδιστικές τάσεις, ἄλλο περιέργεια
νά ἀνοιχτεῖ στό κακό καί τό ἀπόκρυφο,
πρᾶγμα ἰδιαιτέρως εὔκολο γιά τά παιδιά
μας σήμερα. Τά ἰατρεῖα τῶν ψυχιάτρων,
ὅπως τό ὁμολογοῦν οἱ ἴδιοι, ἔχουν γεμίσει
τά τελευταῖα χρόνια μέ παιδιά πού ἀρρω
σταίνουν ἀπό ὅλη αὐτή τήν ἔκθεση σέ αὐ
τό πού δέν εἶναι οὔτε παιδικό οὔτε ὑγιές.
Δέν εἶναι μόνο αὐτή ἡ ταινία, μόνο αὐτό
τό παραμύθι. Εἶναι ὅλα αὐτά τά ἀντί-πα
ραμύθια, τά ἀντί-θεάματα, τά ἀντί-παι
χνίδια. Εἶναι ὅλη αὐτή ἡ ἀντί-ἀγωγή μέ
τήν ὁποία δηλητηριάζουμε τά παιδιά μας
σήμερα. Εἴμαστε ὅλοι ὑπεύθυνοι. Ἄν δέν
προσέξουμε, ἄν δέν προσπαθήσουμε, ἄν
δέν προσευχηθοῦμε… Μιά φορά κι ἕναν
καιρό ἦταν τά παραμύθια! Μιά φορά κι
ἕναν καιρό ἦταν τά παιδιά!
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΚΑ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Συνεδριακό Κέντρο 
Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου,
(Πειραιᾶς, 2 ἕως 4-11-2009)
Μέ θέμα: «Σύγχρονες αἱρέσεις –
προέλευση, ἐκδηλώσεις, κατανόησή
τους», πραγματοποιήθ
 ηκε καί ἐφέτος ἡ
ΚΑ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλ
μένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν
Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί
παραθρησκείας.
Ἡ Συνδιάσκεψη, πού τελοῦσε ὑπό
τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι
σκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου, ἔλαβε χώραν στόν Ἱερό Ναό
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πειραιῶς, ἀπό 2 ἕως
4.11.2009, μέ τήν φιλόξενη φροντίδα τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ
καί ὑπό τήν προεδρεία τοῦ Σεβ. Μητροπο
λίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετί
ου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί
τῶν Αἱρέσεων.
Συμμετεῖχαν σ’ αὐτήν Ἐντεταλμένοι 10
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί 67 Ἱερῶν Μη
τροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
τῆς Κρήτης καί τῆς Δωδεκαννήσου.
Ἡ Συνδιάσκεψη, μέ βάση τίς εἰσηγήσεις,
συζητήσεις καί προτάσεις τῶν συνέδρων
καὶ μὲ σεβασμὸ πρὸς τὴν θρησκευτικὴ
ἐλευθερία, ἀφοῦ μελέτησε τὰ προβλήματα
ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν δραστηριότη
τα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων κατέληξε στὰ
ἀκόλουθα πορίσματα:
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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
1. Ὁ Χριστός πρίν ἀναληφθῆ στόν οὐρα
νό μᾶς ἔδωσε τήν Μία Ἐκκλησία Του –νά
συγκαλεῖ ὅλους εἰς ἑνότητα σέ ἕνα πνεῦ
μα, σέ μία πίστη.
Ἀφοῦ ἕνας εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ πίστη
σ’ Αὐτόν πρέπει νά εἶναι μία. Καί ἡ Ἐκκλη
σία πρέπει ἔτσι νά Τόν πιστεύει καί νά Τόν
κηρύσσει.
2. Ἡ ὕπαρξη πολλῶν ὁμολογιῶν εἶναι
σημεῖο θλιβερό. Εἶναι δικαιολογημένη ἡ
διοικητική διαίρεση τῶν διαφόρων τοπι
κῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλά δέν
δικαιολογεῖται ἡ ἀποκοπή ἀπό τήν Μία
Ἐκκλησία μεγάλων ὁμάδων ἀνθρώπων
καί ἡ δημιουργία ἄλλων «Ἐκκλησιῶν» μέ
διαφορετική διδασκαλία καί διαφορετική
πίστη γιά τόν ΕΝΑ Χριστό.
3. Πολλές τέτοιες χωριστές «ἐκκλησίες»
δημιουργήθηκαν στόν σύγχρονο κόσμο
ἀπό ἀνησυχία καί ἀγωνία ἀνθρώπων γιά
μιά πιό «σύγχρονη διατύπωση» τῆς πίστης,
πού δέν εἶναι ἐπιτυχής. Ἄλλες πολλές νέ
ες ὁμολογίες πρόβαλαν ἀπό ἀγανάκτηση
ἀτόμων καί συνόλων γιά τήν κατάπτωση
καί ἐκκοσμίκευση τοῦ κλήρου, πού ὅταν
μειώνεται ὁ ζῆλος του γιά τήν σωτηρία τοῦ
κόσμου ἤ ὅταν πλεονάζει στούς κόλπους
του ἡ ἁμαρτία –καταντάει ἐξουσιαστικός
καί παγερός.
4. Σέ παλαιότερες ἐποχές, αὐταρχικά
πολιτικά καθεστῶτα ἀρνοῦνταν στούς
αἱρετικούς δικαίωμα ὕπαρξης. Σήμερα ἡ
ἐλευθερία συνειδήσεως εἶναι ἀδιαφιλονί
κητη. Ἡ Ἐκκλησία, πιστή στόν λόγο τοῦ
Χριστοῦ, ἀναγνωρίζει τό δικαίωμά τους νά
πιστεύουν ὅ,τι οἱ ἴδιοι θέλουν. Δέν παύει
ὅμως νά διακηρύσσει, ὅτι ἡ ὕπαρξη αἱρέ
σεων εἶναι ζημία γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 58

Χριστοῦ, ἀφοῦ ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν
ἀπώλεια πολλῶν γιά τήν αἰώνια ζωή.
5. Tό μεγάλο δῶρο τῆς ἐλευθερίας τοῦ
ἀνθρώπου θεμελιώνεται στήν «κατ’ εἰκόνα
Θεοῦ» δημιουργία του. Ὁ σεβασμός ὅμως
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας κατοχυρώνει
καί τό διπλό χρέος τῶν Ὀρθοδόξων ποιμέ
νων: α) Νά κάνουν σαφῆ διάκριση τῆς κα
τά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο «χριστια
νῆς τροφῆς» ἀπό τήν «ἀλλοτρία βοτάνη»
τῶν αἱρέσεων. Καί β) νά ἀποκαλύπτουν
καί νά καταγγέλλουν τίς ἀθέμιτες διαστρε
βλώσεις καί παραπλανητικές μεθοδεύσεις
τῶν αἱρετικῶν ὁμάδων.
6. Ἡ προτροπή τοῦ ὄφεως στήν Εὔα γιά
αὐτοθέωση, ὅπως περιγράφεται στήν Γέ
νεση, ὁδήγησε τόν κόσμο στήν ἄρνηση καί
στήν ἀθεΐα. Συνέπεια τῆς πρόκλησης αὐ
τῆς εἶναι ἡ αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό
τόν Θεό καί ἡ ἀποκοπή του ἀπό τό Σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας.
7. Ἀναζητώντας κατά φυσική προδιά
θεση ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό, φτιάχνει δικῆς
του ἐπινόησης θρησκεῖες, πού ὅλες ἐξελί
χθηκαν σέ παγανιστικές εἰδωλολατρίες.
Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποτελεῖ μία ἀκόμη περί
πτωση –καρπό τῆς ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου
ἀναζήτησης τοῦ Θεοῦ˙ δέν εἶναι μία ἀπό τίς
θρησκεῖες. Ἀντίθετα εἶναι καρπός τῆς ἐκ
μέρους τοῦ Θεοῦ ἀναζήτησης τοῦ πλανεμέ
νου. Εἶναι καρπός ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ, Θεία
ἀποκάλυψη καί ὄχι ἀνθρώπινη ἀνακάλυψη.
8. Ὁ Θεός διά τοῦ Υἱοῦ Του Ἰησ
 οῦ Χρι
στοῦ ἀναζητεῖ τόν ἄνθρωπο καί θέλει νά
τόν ἐπαναφέρει στήν ἑνότητα τῆς πίστεως
καί στήν κοινωνία μαζί Του˙σέ μία σχέση
ἀγάπης˙σέ μία φιλική ἐπικοινωνία «ὡς εἴ
τις λαλήσει πρός τόν ἑαυτοῦ φίλον». Ἡ Ἐκ
κλησία ὡς Σῶμα καί ὄργανο τοῦ Χριστοῦ
γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου ἀντιμετωπίζει
τήν αἵρεση σάν ἀσθένεια πού ὁδηγεῖ στόν
θάνατο, σάν ζημία γιά τήν αἰώνια ζωή.
9. Οἱ τάχα ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ σέ
διάφορους αἱρετικούς πρέπει νά ἀντιμετω
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πίζονται μέ πολλή δυσπιστία. Ἄν προέρ
χονταν ἀπό τόν Χριστό θά ὁδηγοῦσαν σέ
ἀγάπη, ταπείνωση, εἰρήνη, νηφαλιότητα
καί ἑνότητα πίστεως. Ἀποκαλύψεις πού
δέν προέρχονται ἀπό τόν Χριστό προκα
λοῦν ταραχή, σύγχυση, διχοστασίες καί
διαιρέσεις.
10. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά ἀποφεύγει
κάθε δημαγωγική κινδυνολογία καί δημι
ουργία πανικοῦ, νά καλλιεργεῖ ὑγιῆ μνήμη
καί μελέτη τῶν ἐσχάτων καί νά ὑποδεικνύ
ει καί νά ὑπενθυμίζει τίς ἐσχατολογικές
διαστάσεις τόσο τῆς λατρείας ὅσο καί τήν
σημασία τῆς μέ συνέπεια ὑπακοῆς στίς ἐν
τολές τοῦ Χριστοῦ.
11. Χρέος ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησί
ας, ἀλλά προεχόντως καί περισσότερο τῶν
ποιμένων της (ἀρχιερέων καί ἱερέων) εἶναι
ἡ μέριμνα γιά τούς αἱρετικούς˙νά τούς κα
λεῖ σέ ἑνότητα πίστεως καί στήν κοινωνία
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό χρέος της αὐτό
ἀπαιτεῖ, ὁ κάθε ἱερέας –καλός ποιμέναςνά ἀναζητεῖ τό πλανηθέν πρόβατο τῆς
ποίμνης του μέ ταπείνωση, μέ ἀγάπη καί
μέ πολλή προσευχή «πορευόμενος ἐπί τά
ὄρη», δηλαδή μή διστάζοντας νά προβῆ γιά
τόν σκοπό αὐτό σέ κόπους καί θυσίες.
12. Ἡ Συνδιάσκεψή μας προσκαλεῖ
ὅλους τούς ἀδελφούς ποιμένες καί ποι
μαινομένους νά μή ξεχνοῦν τό χρέος αὐτό
τῆς ἀγάπης. Καί ἀπευθύνει ἔκκληση πρός
τούς ποιμένες καί πατέρες μας ἀρχιερεῖς
καί ἰδίως στήν διοικοῦσα Ἱερά Σύνοδο νά
ἀναλάβει πολλές σχετικές πρωτοβουλί
ες καί νά συντονίζει τό ἔμψυχο δυναμικό
της στό μεγάλο αὐτό ἔργο, ὑποβοηθώντας
το μέ ὅλα τά ὑλικά μέσα πού διαθέτει καί
ἀξιοποιώντας τά σύγχρονα τεχνολογικά
ἐπιτεύγματα (ραδιόφωνο, τηλεόραση, δια
δίκτυο, Η/Υ κ.λπ.).
Οἱ Ἐκπρόσωποι τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
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Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.
Πατριαρχείου Ρωσίας.
Πατριαρχείου Σερβίας.
Πατριαρχείου Ρουμανίας.
Πατριαρχείου Βουλγαρίας.
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
Δευτέρα, 2.11.2009
12.00. Ἁγιασμός.
Χαιρετισμός, ὑπό τοῦ Σεβασμ.
Πειραιῶς καί Φαλήρου κ. Σεραφείμ.
Μηνύματα.
Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν,
ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Σ. Ἐπιτροπῆς
ἐπί τῶν αἱρέσεων, Σεβασμ. Μητρο
πολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
κ. Μελετίου.
Ἐπί τοῦ Προγράμματος.
17.00. Α΄ Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρε
σβύτερος κ. Βασίλειος Γεωργόπουλος,
Λέκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.:
«Ἡ προέλευση τῶν Προτεσταντικῶν
αἱρέσεων».
17.45. Β΄ Εἰσήγηση: Ἐλλογιμ. κ. Λάμπρος
Σκόντζος, Θεολόγος:
«Σύγχρονες μορφές ποιμαντικῆς ἀν
τιμετωπίσεως τῶν νεοφανῶν αἱρέσε
ων».
Τρίτη, 3.11.2009
09.30. Γ΄ Εἰσήγηση: Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέ
ζης κ. Μελέτιος: «Θρησκεία ἤ Χρι
στός».
10.15. Δ´   Εἰσήγηση: Πανοσιολ. Ἀρχιμαν
δρίτης κ. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος:
«Τί κάνει τίς αἱρέσεις γοητ ευτικές».
11.00. Συζήτηση ἐπί τῶν δύο Εἰσηγήσεων.
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11.30. Ε´ Εἰσήγηση:» Πανοσιολ. Ἀρχιμαν
δρίτης κ. Γρηγόριος Κωνσταντίνου:
«Ἀποκαλύψεις καί ὁράματα Μορμό
νων».
12.15. ΣΤ´ Εἰσήγηση: Πανοσιολ. Ἀρχιμαν
δρίτης κ. Θεόφ
 ιλος Λεμοντζῆς: «Ἡ
διάκ
 ριση τῆς γνήσιας χαρισματικῆς
ἐμπειρίας καί τῆς πλάνης».
13.00. Συζήτηση ἐπί τῶν δύο Εἰσηγήσεων.
17.00. Ζ´Εἰσήγηση: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρε
σβύτερος κ. Κων/νος Στρατηγόπου
λος: «Ἀκραῖες μορφές Προτεσταντι
σμοῦ - Ὀπτική προσέγγιση».
17.45. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ.
Κυριακός Τσουρός: «Ἐνημέρωση ἐπί
τῶν τελευταίων ἐξελίξεων στό διε
θνές σκηνικό».
18.00. Ἐπεξεργασία Πορισμάτων. Οἱ Ἐντε
ταλμένοι καί τό ἔργο τους (α΄).
Τετάρτη, 4.11.2009
09.30. Ἐπεξεργασία Πορισμάτων. Οἱ Ἐντε
ταλμένοι καί τό ἔργο τους (β΄).
10.30. Γενική συζήτηση ἐπί τῶν Πορισμά
των.
12.00. Ἔγκριση Πορισμάτων - Ἀνακοινω
θέν.
Συντονιστής Προγράμματος: π. Κυ
ριακός Τσουρός.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ
1
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΚΗΝΙΚΟ
τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ,
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων.

Πρόθεση τῆς σημερινῆς παρέμβασής
μου εἶναι νά ἐνημερώσω τά μέλη τῆς πα
ρούσας Συνδιασκέψεως ἀφ’ ἑνός μέν, γιά
τά κύρια σημεῖα τῆς δραστηριότητας τοῦ
Γραφείου μας κατά τό διαρρεῦσαν ἔτος, ἀφ’
ἑτέρου δέ, γιά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στό
1. Εἰσήγηση στήν «ΚΑ΄ Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱ. Μητροπόλεων γιά θέματα
αἱρέσεων καί παραθρησκείας», Ἅγιος Νικόλαος Πει
ραιῶς, 2-4.11.2009.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 58

διεθνές καί τό ἑλληνικό σκηνικό τῶν νεο
φανῶν αἱρέσεων.
Τό γραφεῖο μας στό διάστημα, ἀπό τήν
πραγματοποίηση τῆς προηγούμενης Κ΄
Συνδιασκέψεως, ἀνέπτυξε μιά εὐρεῖα καί
ἔντονη δραστηριότητα, ὑπό τίς εὐλογί
ες τοῦ Προέδ
 ρου τῆς Ἐπιτροπῆς μας Σεβ.
Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
κ. Μελετίου. Δέν εἶναι βεβαίως δυνατό νά
ἐκθέσουμε ἐδῶ στίς λεπτομέρειές της τήν
δραστηριότητα αὐτή. Ὑποβάλαμε σχετι
κή Ἔκθεση πρός τήν Ἱερά Σύνοδο. Ἐδῶ
θά περιοριστῶ σέ μερικά μόνο γεγονότα,
τά ὁποῖα θεωρῶ ὡς τά σημαντικότερα καί
ἀναγκαῖα γιά τήν ἐνημέρωσή σας.
Ὅμως, θά ἤθελα προηγουμένως νά ἀνα
φερθῶ, ἐν εἴδει μνημοσύνου, στόν μακα
ριστό Ἀρχιμανδρίτη π. Δανιήλ Γούβαλη, ὁ
ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 11.7.2009.
Ἐχρημάτισε μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν
Αἱρέσεων καί τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Μελέ
της Ἀρχαιολατρίας - Νεοειδωλολατρίας ἐπί
σειρά ἐτῶν καί συνέγραψε σειρά βιβλίων μέ
πλούσιο περιεχόμενο, γιά τόν τρόπο ἀντιμε
τωπίσεως τῆς χιλιαστικῆς καί τῆς πεντηκο
στιανῆς πλάνης.
Ὁ Κύριος ἄς ἀναπαύει τήν ψυχή του ἐν
Χώρᾳ ζώντων, στήν ἀληθινή Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν.
Α) Δελτία Τύπου
Κατά τό ἔτος πού πέρασε ἡ Ἐπιτροπή
ἐξέδωκε τά ἑξῆς Δελτία Τύπου γιά ἐνημέ
ρωση τοῦ Κοινοῦ:
α) Γ
 ιά τήν ἐπιχείρησ η «Γεδεών» «Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ»
Μερικές νεοπεντηκοστιανές ὁμάδες ἔχουν
ἀρχίσει ἀπό τό ἔτος 2004 καί ἑξῆς μιά ἔντονη
προσηλυτιστική δραστηριότητα στά νησιά
τοῦ Αἰγαίου στήν ἀρχή, στίς παράκτιες πε
ριοχές τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καί τελευταῖα
στίς πυρόπληκτες περιοχές, μέ κωδικό τίτλο
«Γεδεών» Ι καί ΙΙ, παλαιότερα, καί «Ἰησοῦς
τοῦ Ναυῆ» Ι καί ΙΙ τά δύο τελευταῖα ἔτη. Ἔτσι
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ἡ Ἐπιτροπή ἐξέδωκε καί παλαιότερα, ἀλλά
καί προσφάτως σχετικά ἐνημερωτικά Δελτία
Τύπου.
Πρός ἐνημέρωσή σας σημειώνω ὅτι ἡ
«ἐπιχείρηση» αὐτή ἀναπτύσσεται κυρίως
ἀπό τήν «Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνω
ση» (ἀνήκει στίς λεγόμενες «ὑπερδογμα
τικές» Νεοπεντηκοστιανές ὁμάδες), σέ συ
νεργασία μέ ἄλλες ὁμάδες, ὅπως τίς λεγό
μενες «Ἐλεύθερες Ἐκκλησίες» καί ἄλλες
Πεντηκοστιανές καί Νεοπεντηκοστιανές
(ὅπως ἡ Ἐλευθέρα Εὐαγγελική Ἐκκλησία),
κ. ἄ.
Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι ἡ «Ἑλληνική Ἱερα
ποστολική Ἕνωση» εἶναι ἡ ὀργάνωση πού
ἀπασχόλησε τό Γραφεῖο μας καί ἄλλες φο
ρές παλαιότερα, ἤδη ἀπό τό ἔτος 1986, μέ
τήν ὑπόθεση τοῦ πλοίου «Ἀνάσταση» τῆς
«Νεολαίας μέ Ἀποστολή», πού ἔφθασε στά
ἑλληνικά δικαστήρια. Σήμερα προεδρεύεται
ἀπό τόν κ. Ἰωνάθαν Μακρῆ, υἱό τοῦ ἀποβιώ
σαντος τό ἔτος 2007 Κώστα Μακρῆ.
Παρενθετικά ἐπισημαίνω, ὅτι μεγάλη
προσηλυτιστική δραστηριότητα ἀναπτύσ
σεται σέ Πανεπιστημιακές Σχολές ἀπό
τήν «Χριστιανική Κίνηση Ἀγάπης» (ΧΚΑ)
(ἤ Camp
 us Crusade of Chris t) καί τήν «Πα
νελλήνια Ἱεραποστολή Συμπαράστασης»
(ΠΙΣ), πού ἀνήκουν στόν ἴδιο χῶρο, τῶν
λεγομένων ἀδογμάτιστων.
β) Σαηεντολογία
Κατά τό διαρρεῦσαν ἔτος ἡ Ἐπιτροπή
μας ἐξέδωκε δύο ἐνημερωτικά Δελτία Τύ
που σχετικά μέ τήν Σαηεντολογία: Τό ἕνα
γιά τήν ὀργάνωση τῆς Σαηεντολογίας μέ
τόν τίτλο «Ὁ Δρόμος πρός τήν Εὐτυχία»
(15.1.2009). Ἡ ὀργάνωση αὐτή διένειμε ἔν
τυπο ὑλικό στούς βουλευτές τοῦ Ἑλληνι
κοῦ Κοινοβουλίου, στό ὁποῖο ὑπεστήριζε
ὅτι οἱ σαηεντολογικές ἀντιλήψεις ἀποτε
λοῦν «ὁδηγό κοινῆς λογικῆς γιά καλύτερη
ζωή» καί «ἐκπαιδευτικά ἐργαλεῖα γιά τήν
ἐξομάλυνση τῆς ἐντάσεως».
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Τό δεύτερο Δελτίο Τύπου, γιά τήν ἐπίσης
ὀργάνωση - δορυφόρο τῆς Σαηεντολογί
ας, μέ τόν τίτλο «Νεολαία Ὑπέρ τῶν Διε
θνῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων» (YHRI)
(3.3.2009), πού ὑπόσχεται τήν «διδασκαλία
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στούς νέ
ους».
Καί στά δύο Δελτία Τύπου ὑπενθυμίζε
ται ἡ καταδίκη τῶν θεωριῶν τοῦ L.R. Hu
bbard ἀπό τά Ἑλληνικά δικαστήρια (1996
καί 1997).
Συμπληρωματικά, προσθέτω καί τά
ἑξῆς, γιά τήν δραστηριότητα τῆς ἴδιας
ὀργάνωσης: Εἶναι γνωστή γενικῶς ἡ δρα
στηριοποιούμενη διεθνῶς «Ἐκκλησία τῆς
Σαηεντολογίας» τοῦ L.R. Hubbard. Στή χώ
ρα μας, μετά τίς διάφορες μεταμορφώσεις
της ἀπό ΚΕΦΕ, σέ «Ἑλληνικό Ἰνστιτοῦτο
Διανοητικῆς καί Σαηε ντολογίας» καί μιά
σειρά ἄλλων 22 τίτλων, μέ τούς ὁποίους εἶ
ναι γνωστή διεθνῶς καί στήν Ἑλλάδα, σᾶς
ὑπενθυμίζω ὅτι τό ἔτος 2000 (18.12.2000)
ἐζήτησε ἀπό τό Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐθνι
κῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἄδεια
λειτουργίας εὐκτηρίου οἴκου μέ τόν τίτλο
«Ἐκκλησία τῆς Σαηε ντολογίας», αἴτημα τό
ὁποῖον ἀπερρίφθη. Εἶναι γνωστή ἡ ἐξέλι
ξη τῆς ὑπόθεσης, ἡ ὁποία κατέληξε μέ τήν
παραίτηση τῆς Σαηεντολογίας ἀπό τό ἐν
λόγῳ αἴτημα καί ἄρα μέ τήν μή ἀναγνώ
ρισή της ὡς «γνωστῆς θρησκείας» στήν
Ἑλλάδα.
Ὅμως, τέλη τοῦ 2008, ἡ Σαηε ντολογία
ἐπανῆλθε στό παλαιότερο αἴτημά της,
προσθέτοντας στόν τίτλο της αὐτή τή φο
ρά τήν λέξη «Ἑλληνική» («Ἑλληνική Ἐκ
κλησία τῆς Σαηεντολογίας»). Ἡ ὑπόθεση
παραμένει ἀνοικτή.
Ἐν τῶ μεταξύ, στόν διεθνῆ χῶρο πρέπει
νά σημειώσουμε καί τά ἑξῆς σχετικά μέ
τήν Σαηεντολογία:
1) Τήν μήνυση τοῦ πρώην Σαηεντολό
γου Πῆτερ Λέτερες κατά τῆς ὀργάνωσης, ὁ
ὁποῖος τήν χαρακτήρισε ὡς «συνδικᾶτο τοῦ
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ἐγκλήματος» καί γιά ἐκβιασμό καί διαφθο
ρά (βλ. «Διάλ
 ογος», τ. 52, 29-30).
2) Τήν προσαγωγή σέ δίκη στή Γαλλία
μελῶν τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογί
ας» γιά «ὀργανωμένη ἀπάτη», μετά ἀπό
καταγγελία πρώην μέλους τῆς Σαηεντο
λογίας καί τῆς «Γαλλικῆς Ἐπαγγελματικῆς
2
Ἕνωσης Φαρμακοποιῶν» (βλ. «Διάλογος»,
τ. 53, 24).
3) Τήν ἀπόρριψη ἀπό τό Ε.Δ.Α.Δ. τῆς
προσφυγῆς τῆς Σαηεντολογίας ἐναντίον
τῆς Ρωσικῆς Κυβέρνησης (ὑπόθεση Kiml
ya), ἡ ὁποία ἀρνήθηκε νά τήν ἀναγνωρίση
ὡς γνωστή θρησκεία. Τό Εὐρωπαϊκό Δι
καστήριο ἀποφάνθηκε ὅτι εἶναι δικαίωμα
κάθε κράτους νά ἀναγνωρίζει ἤ ὄχι μιά
ὁμάδα ὡς θρησκεία ἤ μή (αὐτή ἡ ἀπόφαση
τοῦ Ε.Δ.Α.Δ. εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική καί
δημιουργεῖ νομολογία γιά τό θέμα αὐτό).
Κατεδίκασε ὅμως τήν Ρωσία γιατί δέν ἀνε
γνώρισε τήν Σαηεντολογία ὡς σωματεῖο
ἰδιωτικοῦ δικαίου.
γ) Ἀποκρυφισ τικές κάρτες
Μέ τήν κυκλοφορία ἀπό τήν ὀργάνωση
«Κρύων», σειρᾶς «καρτῶν αὐτογνωσίας»,
πού προσιδιάζουν πρός τίς ἀποκρυφιστικές
κάρτες Ταρώ, τό Γραφεῖο τῆς Ἐπιτροπῆς
ἐξέδωκε εἰδικό ἐνημερωτικό Δελτίο Τύπου
πρός ἐνημέρωση τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώ
ματος (30.4.2009). Τά παιγνιόχ
 αρτα αὐτά
ἀντί τῶν γνωστῶν συμβόλων ἤ ἄλλων
μορφῶν, φέρουν εἰκονιζόμενα τό Πρόσω
πο τοῦ Κυρίου καί Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας (βλ. «Διάλογος» 55, 24, 27).
Β) Ἄλλες ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες
α) Στίς 6.11.2008 τό Ε.Δ.Α.Δ. ἀπέρριψε
προσφυγή τριῶν ὀργανώσεων τῆς γκου
ρουϊστικῆς κίνησης τοῦ Osho Rajneesh,
κατά τοῦ Γερμανικοῦ κράτους. Εἶχαν προ
σφύγει σ’ αὐτό ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ ὁρο
2. Πρόσφατα ἐξεδόθη καταδικαστική ἀπόφαση γιά
τήν ὑπόθεση αὐτή.
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λογίες «αἱρέσεις», «ψυχοομάδες», «κατα
στροφικές λατρεῖες», «ψευδοθρησκεία»,
«διανοητικός χειρισμός», πού χρησιμοποι
οῦσαν οἱ Γερμανικές κρατικές ὑπηρεσίες,
ἀντίκεινται στή θρησκευτική ἐλευθερία.
Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ἀποφάνθηκε
ὅτι ἡ χρήση τέτοιων ἀξιολογικῶν κρίσεων
δέν συνιστᾶ παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας, πρέπει ὅμως νά δικαιολογεῖται
ἀρκούντως (βλ. «Διάλογος», τ. 54, 25).
Σημειωθήτω ὅτι ὁ γκουροῦ τῆς ὀργανώ
σεως αὐτῆς, Osho Rajneesh, ὁ ὁποῖος εἶχε
ἀπελαθεῖ ἀπό τήν Ἑλλάδα (Κρήτη) τό 1986,
πέθανε τό ἔτος 1990.
β) Τά τελευταῖα χρόνια ἐπιδιώκεται ἀπό
διάφορες πλευρές ἡ εἰσαγωγή γκουρουϊστι
κῶν τεχνικῶν διαλογισμοῦ καί γιόγκα σέ
σχολεῖα, σεμινάρια καθηγητῶν καί διδα
σκάλων, συλλόγων ἐργαζομένων σέ Τρά
πεζες καί σέ προγράμματα ὀργανισμῶν
Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης. Τόν ἀπελθόντα
Ἰούνιο ἐξαπολύθηκε ἐγκύκλιος Σχολικοῦ
Συμβούλου, ὁ ὁποῖος καλοῦσε τούς ἐκπαι
δευτικούς νά παρακολουθήσουν σεμινάρια
γιόγκα. Μέ παρέμβαση ἱκανοῦ ἀριθμοῦ
ἐκπαιδευτικῶν, ἀλλά καί μέ ἄλλες παρεμ
βάσεις (καί τοῦ Γραφείου μας), τά σεμινά
ρια αὐτά ματαιώθηκαν. Χρειάζεται ἐπα
γρύπνηση γιά ἀνάλογες προσπάθειες καί
ἐνημέρωση ἐκ μέρους μας -ὅπου αὐτό εἶναι
δυνατό- τῶν κατά τόπους Ἀρχῶν τοπικῆς
αὐτοδιοίκησης καί ἄλλων φορέων, γιά τήν
ἀποφυγή τῆς προκαλού-μενης σύγχυσης
καί παραπλάνησης στόν τομέα αὐτό.
γ) Παρατηρεῖται μεγάλη ἐξάπλωση καί
αὔξηση ὁμάδων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» πού
χρησιμοποιοῦν προσωπεῖα τῶν λεγομέ
νων «ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν» καί «ψυ
χοθεραπείας». Στήν τελευταία ἔκθεση τῆς
Γαλλικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως (τέλος 2008)
γίνεται λόγος γιά τήν ἀνάγκη μελέτης τοῦ
προβλήματος αὐτοῦ. Μάλιστα ἐπιχειρεῖται
καί σύνταξη σχετικοῦ καταλόγου τέτοιων
ὁμάδων.
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Τό πρόβλημα αὐτό ἀνήκει ἀσφαλῶς
καί πρωτίστως στήν ἁρμοδιότητα τῆς ἰα
τρικῆς ἐπιστήμης. Ὅμως ἔχει καί πλευρές
πού πρέπει νά ἀποτελέσουν ἀντικείμενο
καί τοῦ δικοῦ μας ἐνδιαφέροντος, ἀφοῦ
προετοιμαστεῖ στό μέλλον καί μελετηθεῖ
καταλλήλως τό πρόβλημα. Ὄχι, βεβαίως,
χωρίς τήν συνεργασία ἰατρῶν, ψυχιάτρων,
ψυχολόγων κ.ἄ.
δ) Γεδεωνίτες ἤ «Φίλοι τῆς
Ἁγίας Γραφῆς»
Ἀπό καιροῦ καί ἰδιαιτέρως ἐφέτος, ἀπα
σχόλησε τό Γραφεῖο μας ἡ δραστηριότητα
τῆς ὀργανώσεως «Γεδεωνίτες» ἤ «Φίλοι τῆς
Ἁγίας Γραφῆς». Πρόκειται γιά εὐαγγελική
ὀργάνωση τοῦ εὐρύτερου προτεσταντικοῦ
χώρου, ἡ ὁποία ἔχει ὡς κύριο σκοπό της
τήν διάδοση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Θά ἔλεγε
κάποιος, ἐκ πρώτης ὄψεως, ὅτι «οὐδέν τό
μεμπτόν». Ὅμως, κατά τήν γνώμη μας
-τήν ὁποία διατυπώσαμε καί πρός τούς
ἴδιους πού μᾶς ἐπισκέφθηκαν καί πρός
ἄλλους ἁρμόδιους παράγοντες- δημιουρ
γεῖται πρόβλημα ἀπό τό γεγονός ὅτι χρη
σιμοποιοῦν καί διανέμουν τίς ἐγκεκριμένες
ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μεταφράσεις, ἐκτυ
πώνοντας ἐπάνω τους καί τήν διεύθυνσή
τους. Τοῦτο θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὡς
προσηλυτιστική δραστηριότητα, καθόσον
ἀποκρύπτουν τήν πραγματική τους ταυτό
τητα ἀπό τούς παραλῆπτες τῶν κειμένων
αὐτῶν. Ἔτσι, οἱοσδήποτε θά μποροῦσε νά
ἀπευθυνθεῖ πρός αὐτούς γιά πληροφορίες,
ἐκλαμβάνοντας τήν ὀργάνωση αὐτή ὡς
Ὀρθόδοξη.
ε) Κατάργ ησ η τῆς ἄδειας Εἰσαγγελέα
γιά ἐπείγουσα ἰατρικ ή ἐπέμβασ η
Μέχρι σήμερα, σέ περίπτωση κατεπεί
γουσας ἰατρικῆς ἐπέμβασης λόγῳ κινδύ
νου ζωῆς ἦταν ἀναγκαία ἡ παρέμβαση τοῦ
Εἰσαγγελέα. Μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ νεώτε
ρου νόμου 3418/2005, δέν ἀπαιτεῖται πλέον
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ἡ ἄδεια τοῦ Εἰσαγγελέα, ἀλλά «ὁ γιατρός
μπορεῖ ὁ ἴδιος νά ἐκτιμήσει τήν κατάστα
ση καί νά προβεῖ χωρίς ἄδεια εἰσαγγελικοῦ
λειτουργοῦ στήν ἄμεση ἰατρική ἐπέμβαση
σέ ἀνήλικο λόγῳ κατεπείγουσας ἀνάγκης»
(διάταξη 3/29.12.2008, Εἰσαγγελίας Πρωτο
δικῶν Θεσσαλονίκης- «Νομικό Βῆμα», 2009
σ. 453).
Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτη
τα γιά τίς περιπτώσεις ἄρνησης μετάγγι
σης αἵματος στούς «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ».
στ) Κλείνοντας, σημειώνω πληροφορια
κά ὅτι κατά τήν διαρρεύσασα περίοδο
ὑπῆρξαν ἀλλαγές καί ὡς πρός τά πρόσωπα
πού ἡγοῦνται διαφόρων ὁμάδων. Παλαιό
τερα στήν Σαηεντολογία, μετά τόν θάνατο
τοῦ L.R. Hubb
 ard, τήν ἡγεσία ἀνέλαβε ὁ
Ντέϊβιντ Μισκάβιτς.
Ἐπίσης, στίς ἀρχές τοῦ παρελθόντος
ἔτους ἀπεβίωσε ὁ γκουροῦ Μαχαρίσι Μα
χές Γιόγκι τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ
(7.2.2008), τέλος δέ τοῦ 2007 (11.10.2007)καί
ὁ Sri Chinmo
 y, τοῦ «Κέντρου ΟΜ».
Στίς προτεσταντικές ὁμάδες κατα
γράφονται, ὁ θάνατος τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς
«Ἀρχέγονης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας» (ἤ
«Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἀναμορφώσεως»
ἤ «Ἀναμορφωτική Χριστιανική Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία»), Στυλιανοῦ Χαραλαμπάκη (Ἰα
νουάριος 2009) καί τοῦ βασικοῦ στελέχους
τῆς «Κοινωνίας Ἐλευθέρων Εὐαγγελικῶν
Ἐκκλησιῶν» Ἀθανασίου Καρμπόνη.
Αὐτά ὡς ἐνημέρωση γιά τίς ἐξελίξεις
στό διεθ
 νές σκηνικό τῶν νεοφ
 ανῶν αἱρέ
σεων καί τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων
κατά τήν τελευταία περίοδο.
Γ) «Ἔξω πᾶμε καλά»
Ἀπό ὅσα ἀνέφερα ἀποδεικνύεται ὅτι,
τό σκηνικό τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων, ἐξα
κολουθεῖ νά βρίσκεται σέ ἐξέλιξη διεθνῶς
ἀλλά καί στήν χώρα μας. Γιά πολλές πε
ριπτώσεις μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι σέ ἄλ
λες εὐρωπαϊκές χῶρες ἀντιμετωπίζεται
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μέ περισσότερο ἐνδιαφ
 έρον. Ἔξω, δηλαδή,
“πᾶμε ἀρκετά καλά”. Ἐκεῖ λειτουργοῦν καί
δικαστήρια καί κρατικές ὑπηρεσίες, πού
ἀσχολοῦνται μέ τήν ἔκνομη ἐνίοτε δραστη
ριότητα μερικῶν σεκτῶν. Αὐτό φαίνεται
καί ἀπό τήν τελευταία ἀπόφαση τῆς Γαλλι
κῆς Κυβερνήσεως νά δημιουργήσει νεώτ ε
ρο κατάλογο παραθρησκευτικῶν ὁμάδων
(σεκτῶν) πέραν ἐκείνου πού εἶχε καταρτί
σει τό ἔτος 1995 ἡ Γαλλική Ἐθνοσυνέλευση
(βλ. «Διάλογος», τ. 56, 23). Αὐτό δήλωσε ὁ
Πρόεδρος τῆς «Διϋπουργικῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐπιτηρήσεως καί ἀγώνα κατά τῶν Παρα
θρησκευτικῶν παρεκτροπῶν».
Στήν Ἑλλάδα, πλήν τῆς συνεχοῦς, σοβα
ρῆς καί ὑπεύθυνης προσπάθειας πού κα
ταβάλλεται ἀπό τό Γραφεῖο τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ἀπό τίς Πρω
τοβουλίες Γονέων τῆς Ἀθήνας (ΠΕΓ), τῆς
Βορείου Ἑλλάδας, ἀλλά καί τῆς Κύπρου,
δέν ὑπάρχει καμμία ἄλλη σοβαρή πρω
τοβουλία ἐκ μέρους κρατικῶν ὑπηρεσιῶν
γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ σοβαροῦ αὐτοῦ
ποιμαντικοῦ καί κοινωνικοῦ προβλήματος.
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 
π. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗΣ (†)
Σεμνός καί ταπεινός λειτουργός τοῦ
Ὑψίστου, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Γού
βαλης, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 11 Ἰουλίου
2009.
Γεννήθηκε στήν Πανουργιά Λαμίας τό
ἔτος 1940. Ὀρφανός ἀπό πατέρα, ἀγάπη
σε βαθειά τήν Ἐκκλησία καί ἀφιέρωσε τόν
ἑαυτό του σ’ Αὐτήν ἀπό μικρή ἡλικία. Δέν
περιορίστηκε στά ἐφημεριακά του καθή
κοντα στήν Ἁγία Παρασκευή Μαλακάσας.
Ἀνέπτυξε μιά πλούσια ποιμαντική δραστη
ριότητα σέ κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος.
Λειτουργός, ἱεροκήρυκας, πνευματικός,
συγγραφέας, διδάσκαλος, ἀπολογητής, μέ
φλογερή καί καθαρή πίστη καί ἀγωνία γιά
τή στήριξη καί τήν οἰκοδομή ψυχῶν στήν
Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.
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Κάθε τόπος καί τρόπος γινόταν γι’ αὐ
τόν ἄμβωνας. Κηρύγματα, ὁμιλίες, ἐκπομ
πές, σειρά βιβλίων, συνέδρια, ἡμερίδες,
συζητήσεις ἀτέλειωτες μέ αἱρετικούς, ἦταν
ἡ καθημερινή ἀγωνιώδης προσπάθεια τοῦ
σεβαστοῦ Γέροντα. Τό εὐλογημένο ἀποτέ
λεσμα καί οἱ καρποί τῆς γόνιμης ἐργασίας
του, ἦταν συχνά ἡ ἐπανένταξη πλανεμέ
νων ἀδελφῶν μας στήν Ἐκκλησία.
Ἡ ξαφνική ἀναχώρησή του γιά τήν αἰώ
νια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἐκήρυττε
ἐπί δεκαετ ίες ὡς διάκονος τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ, ἀπορφάνισε πλῆθος πνευμα
τικῶν τέκνων του. Ὁ Κύριος ὅμως τοῦ χά
ρισε χριστιανικά καί ἀνώδυνα τά τέλη τῆς
ἐπίγειας ζωῆς του, ἀναπαύοντάς τον ἀπό
κόπους πολλούς, δυσκολίες καί ἀγῶνες γιά
τή σωτηρία ψυχῶν καί τήν περιφρούρηση
τῆς Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν λύμη
τῶν αἱρέσεων. Καί τώρα ἀναπαύεται ἀπό
τῶν κόπων του στό Ἡσυχαστήριο τοῦ Γέ
ροντος Πορφυρίου στό Μήλεσι.
Ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1970, μαζί μέ
τόν μακαριστό Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀντώ
νιο Ἀλεβιζόπουλο καί ἄλλους συνεργάτες
ἀποτελοῦσαν τό «διδακτικό προσωπικό»
τοῦ «Φροντιστηρίου Ἀντιμετωπίσεως αἱρέ
σεων». Ὅλοι ἐμεῖς, ἐκεῖ ἐλάβαμε τά ἐφό
δια γιά νά συνεχίσουμε τό ἔργο καί τήν
ποιμαντική προσπάθεια γιά τήν ἀντιμε
τώπιση τοῦ προβλήματος τῶν νεοφανῶν
αἱρέσεων.
Ἡ ΠΕΓ εἶχε τήν εὐλογία νά ἔχει ὡς πο
λύτιμο συμπαραστάτη καί συνεργάτη στή
διακονία της τόν μακαριστό π. Δανιήλ καί
ὅλοι μας αἰσθανόμασταν πάντοτε ἔντονη
τήν παρουσία του.
Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι τήν μελλοντική δια
κονία τῆς ΠΕΓ θά στηρίζουν οἱ προσευχές
καί τῶν δύο σεβασμίων γερόντων μας, τοῦ
π. Ἀντωνίου καί τοῦ π. Δανιήλ.
Ἐμεῖς ὅλοι, μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύ
νης καί σεβασμοῦ στή μνήμη τοῦ μακαρι
στοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Δανιήλ Γούβαλη,
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εὐχόμαστε νά ἀναπαύση ὁ Κύριος τήν ψυ
χή του ἐν Χώρᾳ ζώντων, «ἔνθα οἱ δίκαιοι
ἀναπαύονται».
π. Κυριακός Τσουρός
ΠΑΙΧΝΙΔΙ; ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ; ΤΑΙΝΙΑ; 
ἤ «Ο ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ»
ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»;
Ἡ λέξη ἀναφέρεται σήμερα στό «ὑπο
κατάστατο»· σ’ αὐτό ἤ σ’ ἐκεῖνον πού
παρουσιάζεται, δρᾶ, λειτουργεῖ στή θέση
κάποιου ἄλλου. Θά καταλάβατε, φυσικά,
ὅτι ἀναφερόμαστε στήν πολύ... in λέξη,
πού μᾶς βομβαρδίζει ἀπό τίς διαφημίσεις,
ἀπαντᾶται παντοῦ στό διαδ
 ίκτυο (internet)
καί κατακλύζει τό λεξιλόγιό μας· τήν λέξη:
«ΑΒΑΤΑΡ».
Ἔπρεπε πλέον νά τήν μάθουν ἀπ’ ἄκρη
σ’ ἄκρη στόν πλανήτη... γιατί δέν ἐξηγεῖ
ται ἀλλιῶς ἡ μανία προβολῆς της καί σάν
τίτλου τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας τοῦ
Τζέϊμς Κάμερον, πού βραβεύθηκε πρόσφα
τα μέ τή «Χρυσῆ Σφαῖρα» γιά τή σκηνοθε
σία τοῦ «Ἀβατάρ».
Ἡ λέξη εἶναι πολύ παλιά· προέρχεται
ἀπό τό χῶρο τοῦ ἰνδουισμοῦ -πρώιμη ἀνα
φορά στή λέξη καί στό δόγμα περί Ἀβατάρ
βρίσκουμε στή Μπαγκαβάτ Γκίτα- ὅπου ὁ
Ἀβατάρ (Avatar) ἤ Ἀβατάρα (Avatara), κα
τά τήν ἰνδουιστική θρησκεία, σχετίζεται
3
μέ τήν ἐθελούσια «κάθοδο» ἀπό τόν «οὐ
ρανό» στή γῆ, δηλαδή τήν «ἐνσάρκωση»,
«ἐμφάνιση» ἤ «ἐκδήλωση» (ὄχι ἀπαραί
τητα ἀνθρώπινη) ἑνός «ἀνώτερου ὄντος»,
ἑνός «θεοῦ». Ὁ ὅρος συνδέεται πιό συχνά
μέ τόν Βισνού (Vishnu), ἀλλά καί μέ ἄλλες
«θεότητες». Μάλιστα, κατά τόν ἰνδουισμό,
τόν ἀποκρυφισμό καί τή «Νέα Ἐποχή», ὁ
Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι κι αὐτός
ἕνας «Ἀβατάρ»· εἶναι ἁπλῶς ἐνσάρκωση
«ἀνώτερου ὄντος» ἤ μία «ἐκδήλωση τοῦ
Ἀπολύτου», πού ἦλθε σέ μία συγκεκρι
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar
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μένη χρονική στιγμή –στήν «ἐποχή τῶν
Ἰχθύων»- γιά νά «ἐπιτελέσει συγκεκριμένο
ἔργο».
Ἀπό τόν ἰνδουισμό, ἡ λέξη χρησιμο
ποιήθηκε -πέραν τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ καί
νεοεπ
 οχίτικου χώρου- σέ διάφορες εὐκαι
ρίες, κατ’ ἐξοχήν σχετιζόμενες μέ τόν χῶ
ρο τοῦ θεάματος καί τῆς πληροφορικῆς,
προφανῶς, καθόλου τυχαία. Ἔτσι ἔχουμε
τή δημοφιλῆ ἀμερικανική «παιδική» σειρά
4
κινουμένων σχεδίων «Avata r» , ὅπου προ
βάλλονται οἱ πολεμικές τέχνες, ἡ μαγεία
καί οἱ νεοεποχίτικες δοξασίες, σάν ἰδα
νικά πρότυπα γιά τά παιδιά μας. Ἀκόμα,
μποροῦμε νά ἀναφερθοῦμε στά δεκάδες
«διαδικτυακά παιχνίδια Avatar», τήν προέ
κταση τῆς σειρᾶς.
Ἐκεῖνο ὅμως πού κυριάρχησε στό δια
δίκτυο καί μύησε ἑκατομμύρια χρῆστες
5
ἦταν ἡ χρήση τῆς λέξης «Ἀβατάρ» , πού
χαρακτηρίζει τό εἰκονίδιο, πού ἀντιπροσω
πεύει τό χρήστη στά διάφορα Int ernet chat
(ὁμάδες συζήτησης), στά Int ern
 et for ums
(for a), στά προγράμματα ins ta nt-mess agi 
ng (ἀμέσου ἐπικοινωνίας), στά συστήματα
«τεχνητῆς νοημ
 οσύνης» (arti fi ci al intell ig
enc e), στά video games (παιχνίδια βίντεο),
σέ χώρους «εἰκονικῆς πραγματικότητας»
(non-gamin
 g onl ine worlds), στά παιχνίδια
ρόλων (rol e playing games, RPG), στά blogs
καί σέ πολλές ἄλλες περιπτώσεις. «Πα
τέρας» τῆς ἰδέας ἦταν ὁ Νιήλ Στήβενσον
6
(Nea l Step
 henson) συγγραφέας ἐπιστημο
νικῆς φαντασίας. Ἔτσι, ἡ μικρή εἰκόνα, πού
ὑποκαθιστᾶ (ἀντιπροσωπεύει) τόν χρήστη
στή διακίνησή του στό διαδίκτυο καί συνο
δεύει τό «ὄνομα χρήστη» (userna me), καθι
ερώθηκε μέ τό ὄνομα «Avatar».
Ἀλλά ἄς ἔλθουμε καί στήν πολυθρύλη
7
τη ταινία τοῦ Κάμερον (James F. Cameron) ,
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_The_Last_Air
bender
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(computing)
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Neal_Stephenson
7. http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cameron
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πού ἔρχεται νά ὁλοκληρώσει τή μέχρι σή
μερα πλύση ἐγκεφάλου σχετικά μέ τήν,
σίγουρα ὄχι τυχαία, χρήση τοῦ ὅρου «Ἀβα
τάρ».
Παρ’ ὅλη τήν ἐξουθενωτική προβολή
της ἀπό τά med
 ia, ἡ ταινία εἶναι μιά -τεχνι
κά ἐντυπωσιακή- κουραστική ἐπανάληψη
παλαιῶν προτύπων, ὅπως τῆς ἑξαλογίας
«Πόλεμος τῶν Ἄστρων» (Star Wars) τοῦ
Τζώρτζ Λούκας (Geor ge Lucas) καί ἄλλων.
Βέβαια προσπαθεῖ νά μεταφέρει καί τό
«οἰκολογικό μήνυμα», πολύ τῆς μόδας σή
μερα μέ τήν περιγραφή τοῦ πλανήτη Παν
δώρα -τόν πλούσιο σέ ὀρυκτά πλανήτη, τόν
ὁποῖο οἱ «κακοί» γήινοι ἐκμεταλλεύονται
ἀσύστολα-, ὅπου ζοῦν οἱ φυλές Ναβί, τῶν
«καλῶν» ἐξωγήινων ἀνθρωποειδῶν. Στήν
οὐσία, ὑπεύθυνη εἶναι ἡ πολυεθνική ἑται
ρεία πού ἔχει στήσει σταθμούς ἐξόρυξης,
ἔχει κουβαλήσει τόν ἀπαραίτητο ἰδιωτικό
στρατό, ἀλλά καί μιά χούφτα ἐπιστήμο
νες, πού μελετοῦν τίς τοπικές συνθῆκες.
Τό σενάριο –παρ’ ὅλο τό «μαγευτικό πε
ριβάλλον» καί τά ἐντυπωσιακά ἐφέ- δέν
διαφέρει καί πολύ ἀπό τίς παραδοσιακές
ταινίες west ern τῆς δεκαετίας ’50-’60, ὅπου
κι ἐδῶ ὁ «ἐπικεφαλῆς ἀσφαλείας», στρατι
ωτικός Μάϊλς Κουόριτς (Stephen Lan
 g, Στί
βεν Λάνγκ), ὡς ἄλλος στρατηγός Κάστερ
(Georg
 e A. Cust er), ἐπιχειρεῖ τή σφαγή τῶν
Ναβί, ἀλλά ἀποτρέπεται τελικά ἀπό τούς
«καλούς» τῆς ταινίας.
Πέραν τῶν παραπάνω κι ἐνῶ τά media
γενικά ἐπαίνεσαν τό ἔργο χαρακτηρίζον
τάς το «ὀπτική πανδαισία» καί «ἀληθινό
μπλοκμπάστερ», μέ «ἁπλῆ, καθαρή ἀφή
γηση καί ἄψογες ἑρμηνεῖες» –μέρος κι αὐ
τό τοῦ «κυνικοῦ mark
 eting» γιά τό ὁποῖο
κατηγορήθηκαν κάποτε καί τά βιβλία καί
οἱ ταινίες Χάρι Πότερ-, πολλοί θεατές στή
χώρα μας δήλωσαν δυσαρεστημένοι ἀπό
τό «ἐπίτευγμα» τοῦ Κάμερον.
Ἐκεῖνο, πάντως πού ἐνδιαφ
 έρει ἐμᾶς,
πέραν τῆς χρήσης τοῦ ὀνόματος «Ἀβατάρ»,

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 58

εἶναι ἡ ἐμφάνιση τῶν Ναβί -ὄντων τριῶν
μέτρων ὕψους, μέ γαλάζιο δέρμα, μακριά
οὐρά καί μεγάλα μυτερά αὐτιά- πού παρα
πέμπει σαφῶς στούς «γαλαζοαίματους»
γίγαντες-θεούς τοῦ ἰνδουισμοῦ, τούς κα
ταγόμενους δῆθεν ἀπό τόν πλανήτη Ἀφρο
δίτη –κατά τήν συνωμοσιολογία καί τήν
ἀποκρυφιστική γραμματεία-, τούς «Δρα
κονιανούς» ἤ τούς κατοίκους τῆς μυθικῆς
Ἀτλαντίδας.
Ἐκτός ἀπό τή μορφή τῶν Ναβί, τό περι
βάλλον τῆς Πανδώρας περιλαμβάνει μιά
«ἐμψυχωμένη» φύση, ἕνα φυτικό καί ζωικό
περιβάλλον μέ τό ὁποῖο οἱ αὐτόχθονες ἐπι
κοινωνοῦν «ἐσωτερικά» καί μεταφυσικά.
Οἱ σαμάνοι ἀφθονοῦν καθώς καί οἱ μα
γικές τελετουργίες μέ κορύφωση κάποιες
γιά τή μεταφορά τῆς ψυχῆς (ζωτικῆς ἐνέρ
γειας) ἀπό ἕνα ὄν σέ ἕνα ἄλλο. Γενικά τό
σενάριο βασίζεται στήν ἀποκρυφιστική καί
νεοεποχίτικη θέση «ἑνός δικτύου ἐνεργείας
πού ρέει μέσα ἀπό ὅλα τα ἔμβια ὄντα» κά
τι πού καθιστᾶ τό ὅλο θέμα ἀσυμβίβαστο
μέ τή θεολογία, τήν ἀνθρωπολογία καί
τήν κοσμολογία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί
τήν κοσμολογία καί ἀνθρωπολογία τῆς
ἐπιστήμης.
ΣΤΕΝΟΚΕΦΑΛΙΑ;
Ἐκ πρώτης ὄψεως, ἡ παρακάτω εἴδηση
(«Τό Βῆμα», 1-10-2009) μπορεῖ νά ἐνθουσιά
σει, ὅσους πιστεύουν ὅτι ἡ μαγεία δέν εἶναι
μιά ἀποδεκτή πρακτική γιά τόν ἄνθρωπο
καί δέν συνιστᾶται εἰδικά γιά τά παιδιά.
Ἄν ὅμως ἡ εἴδηση ἀναλυθεῖ μέ προσοχή
ἀναδεικνύει τόν τεράστιο κίνδυνο γιά τόν
ἄνθρωπο καί ἐνισχύει τήν διαπίστωση ὅτι
ἔχει ἀλλοιωθεῖ βαθύτατα τό ὑγιές κριτήριο
τῶν ἀνθρώπων ὅπου γῆς.
«ΣΤΕΝΟΚΕΦΑΛΙΑ...
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ Η κυβέρνηση του Μπους
δεν έδωσε το προεδρικό μετάλλιο της Ελευ
θερίας στη βρετανίδα συγγραφέα Τζ. Κ.
Ρόουλινγκ με τη δικαιολογία ότι τα βιβλία
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με ήρωα τον Χάρι Πότερ “προάγουν τη μα
γεία”. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από τις
σελίδες βιβλίου του Ματ Λάτιμερ, ο οποίος
συνέγραφε τις ομιλίες που εκφωνούσε ο
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους.
Στο “Speech-Less: Τales of a White House
Survivor” (σσ. “Άφωνος: Ιστορίες ενός επιζή
σαντος του Λευκού Οίκου”) φάνηκε καθαρά
ο βαθμός στον οποίο πολιτικοποιήθηκε επί
προεδρίας Μπους η ύψιστη πολιτική διά
κριση στις ΗΠΑ. Ο κ. Λάτιμερ γράφει ότι “η
8
στενοκεφαλιά των ανθρώπων του Λευκού
Οίκου τους οδήγησε στην έκφραση ενστάσε
ων όσον αφορά την απονομή του προεδρικού
μεταλλίου στην Τζ. Κ. Ρόουλινγκ γιατί τα
βιβλία του Χάρι Πότερ προάγουν τη μα
γεία”...
Το βραβείο απονέμεται σε «άτομα με με
γάλη συνεισφορά στην ασφάλεια», καθώς
και για «σημαντικά επιτεύγματα στον πολι
τισμό, στον δημόσιο ή και στον ιδιωτικό βίο».
Στά ἀνωτέρω, ἀξίζει νά προσεχθεῖ ὅτι
ὁ «ἄφωνος» κ. Λάτιμερ χαρακτηρίζει τήν
ἄρνηση ἐπίδοσης τῆς διάκρισης στήν Ρό
ουλινγκ ὡς «στενοκεφαλιά», τό ἴδιο κι ὁ
ἕλληνας συντάκτης πού μετέφρασε τήν
9
εἴδηση ἀπό τό ξενόγλωσσο πρωτότυπο . Τά
παραπάνω σηματοδοτοῦν τήν διάβρωση
πού ἔχουν ὑποστεῖ τόσον τά ΜΜΕ πού ἐγ
κωμιαστικά προβάλλουν τήν συγγραφέα
τοῦ Χάρι Πότερ καί τό ἔργο της ὅσον καί
ὁ κοινωνικός ἱστός πού ἔχει ὑποστεῖ τήν
πλύση ἐγκεφάλου ἀπό τά ΜΜΕ.
Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι τόσον ὁ ἀπελθών
Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ καί ἡ οἰκογένειά του
εἶχαν δημόσια ἐγκωμιάσει τά βλαπτικά
10
προϊό
 ντα τῆς Ρόουλινγκ , ὅσον καί ὁ νῦν
11
Πρόεδρος Μπαράκ Ὀμπάμα , γιά νά μήν
8. Ἡ ὑπογράμμιση, δική μας.
9. http://www.myfoxillinois.com/dpp/news/dpgo_Book_
Bush_White_House_JK_Rowling_fc_20090928_3746296
10. Στό ἴδιο.
11. http://www.sigmalive.com/simerini/world/epikai
rotita/190511 καί http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_
articles_world_2_09/09/2009_328573 κ. ἀ.
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ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκη
νικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας:
1. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Ἑταιρίας
«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Κάθε Πέμπτη, 5.30΄-6.30΄ μ.μ.
2. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῶν Πεντηκο
στιανῶν. Κάθε Δευτέρα, 6.00΄-8.00΄ μ.μ.
3. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Νεοειδωλο
λατρίας. Κάθε Δευτέρα, 6.30΄-8.30΄ μ.μ.
4. Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊσ
 τικές, Ἀποκρυφι
στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστικές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη,
7.00΄-9.00΄ μ.μ.
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπικοι
νωνίας: 210 6396 665.

ΡΑΔΙΟΦ
 ΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό  Σταθμό  τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM, μεταδίδεται ἡ
ἐκπομπή: «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00. Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν
ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e mail: ierasynodos@ecclesia.gr
Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM
e mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 7272240-3, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219

ἀναφερθοῦμε στόν ἀχαρακτήριστο ἐκεῖνο,
πού ξεκίνησε «σταυροφορία» γιά τήν ἀπο
νομή τοῦ Βραβείου Νομπέλ τοῦ 2004 στή
συγγραφέα τοῦ Χάρι Πότερ12.
Τελικά ἀποδεικνύεται ὅτι ὑπάρχει ἀκό
μη ἐλπίδα, καθώς τό στέλεχος ἤ τά στε
12. http://en.wikipedia.org/wiki/James_Downey_(In
ternet_performance_artist)#Harry_Potter_Nobel_Prize_let
ter_writing_campaign
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λέχη τοῦ ἐπιτελείου τοῦ πρώην Προέδρου
Μπούς, πού τόν ἀπέτρεψαν ἀπό τό νά
κάνει τό λάθος τῆς ζωῆς του σίγουρα φω
τίστηκαν ἄνωθεν.
Παρ’ ὅλα αὐτά, δυστυχῶς, ἡ «Νέα Ἐπο
χή» καλπάζει συμπαρασύροντας ἐπώνυ
μους καί ἀνώνυμους καί τό μόνο ἀντίδοτο
στήν κατρακύλα αὐτή, ἀποδεικνύεται ὅτι
εἶναι ὁ Κύριος καί ἡ Ἐκκλησία του.
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π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΟΥΡΟΥ Δρ. Θ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Ο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»
«... Τό φαινόµενο τοῦ “νεοπαγανισµοῦ”, ὡς µιᾶς ἀπό τίς
πολλές “ἀτραπούς” τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, δηµιουργεῖ σύγχυση στούς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες καί ἀποτελεῖ ἕνα
σοβαρό ποιµαντικό πρόβληµα καί ὄχι µόνο.
Τό σύνθηµα, πού ἀκούγεται στόν “χῶρο” αὐτό:
“ἤ Ἕλληνας ἤ Χριστιανός”, καίτοι γιά µᾶς οὐσιαστικά
εἶναι ἕνα ψευδεπίγραφο δίληµµα, δέν πρέπει νά
ὑπερεκτιµᾶται, ἀλλά οὔτε καί νά ὑποβαθµίζεται.
Πολύ περισσότερο, ὅταν τά Ἑλληνικά “ἀρχαιολατρικά”
ρεύµατα δραστηριοποιοῦνται ὡς ἕνας “νέος
ἀντιχριστιανισµός” καί, σέ ἀρκετές περιπτώσεις,
µέ ἔντονο ἐθνικιστικό χαρακτήρα.
Ἡ ἀντιπαράθεσή τους πρός τόν Χριστιανισµό συνοδεύεται
συχνά ἀπό φανατισµό καί ἀκρότητες, προκατάληψη,
ἀπειλές καί ὕβρεις, ἀπαξιωτικές ἐκφράσεις, ἀνεπίτρεπτους
χαρακτηρισµούς, ὑπερβολές, διαστρεβλώσεις, ἀβάσιµους
ἰσχυρισµούς καί ἔλλειψη ἐπιστηµονικῆς τεκµηρίωσης τῶν
λεγοµένων καί γραφοµένων.
Χρησιµοποιοῦν διχαστικά συνθήµατα, πού ἀπειλοῦν νά
πλήξουν τήν ἐθνική µας ὁµοψυχία καί νά διχάσουν τούς
Ἕλληνες σέ “Ἕλληνες” καί “Χριστιανούς”».

Σελίδες: 696. Τιµή λιανική: 25 €.

Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.
Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΓΙΟΓΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ;
Εἶναι ἡ γιόγκα ὡς µυϊκή ἄσκηση κατάλληλη γιά τή βελτίωση τῆς ὑγείας;

Ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες, ὁρισµένοι κύκλοι
προβάλλουν στό δυτικό κόσµο τή γιόγκα
ὡς ἰδανική µορφή σωµατικῆς ἄσκησης.
Ἐπίσης γίνονται µαθήµατα-σεµινάρια γυµναστικῶν
ἀσκήσεων, διδάσκονται στάσεις καί κινήσεις τοῦ σώµατος,
ὅπως αὐτές ἐφαρµόζονται
στόν ἰνδουισµό καί στόν βουδισµό (γιόγκα).
Στό παρόν κείµενο γίνεται προσπάθεια νά παρουσιαστεῖ
τό θέµα µέ τόν ἁπλούστερο δυνατό τρόπο.
Σκοπός τῆς µικρῆς αὐτῆς ἐργασίας εἶναι νά µπορέσει
νά ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, ἀνεξαρτήτως
τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἤ ἄλλων προτιµήσεών του
τίς διάφορες πλευρές τοῦ ζητήµατος.
Ἡ σωµατική ἄσκηση εἶναι κοινό ἀγαθό, ὅπως καί ἡ
ἐλευθερία. Ὁ κάθε ἕνας ἔχει τό δικαίωµα νά γνωρίσει
ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τό συγκεκριµένο θέµα.
Μόνο ἔτσι, θά εἶναι σέ θέση νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα,
αὐτό πού ὁ ἴδιος κρίνει ὡς σωστό.
Ἡ µελέτη γίνεται µέ βάση τίς σύγχρονες ἀπόψεις τῆς
ἰατρικῆς, τῆς ἀθλητιατρικῆς καί τῆς θρησκειολογίας.

Σελίδες: 40. Τιµή λιανική: 2 €.

Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.
Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου
καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2. «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3. «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and
Life».
4. « Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5. « Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς
παραθρησκείας».
6. «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν
ὁμάδων», (ἔκδ. Γ΄).
7. « Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8. « Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη
ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9. «Ἀποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, “Νέα Ἐποχή”»,
(ἔκδ. Γ΄).
10. «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11. «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Α΄).
12. «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος
Γ΄).
13. «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους
τοῦ Ἑωσφόρου».
14. « Νεοφανεῖς αἱρέσεις-Καταστροφικὲς Λατρεῖες
στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
15. «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σατανι
στῶν».
16. « Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη»,
ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως (Ἁλίαρτος
20-26/9/1995).
17. «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο
κληρωτικῶν αἱρέσεων καὶ παραθρησκευτικῶν
ὁμάδων».
18. «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ
στρατηγική».
19. «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη θεώρηση καὶ ἀντι
μετώπιση».
20. «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρη
σκείας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰκογένεια».
21. « Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
22. «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξί
ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».
23. «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
24. «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ
θοδοξία».
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25. « Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
26. Μ
 οναχῆς Ἀντωνίας, «Νεοπεντηκοστιανοὶ στὴν
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
27. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θρησκευτικὴ Ἐλευθε
ρία», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
28. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
29. Κ
 ωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρθοδό
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
30. Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;»,
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).
31. Λ
 εωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ
δοκία Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
32. Κ
 ωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
33. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε
νικὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο).
34. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
Καμπάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο).
35. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ
χημεία» (τεῦχος 3ο).
36. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀποκρυφιστικὲς Ὁμάδες», Ροδόσταυροι κ.λπ.
(τεύχη 4ο-10ο).
37. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νε
οαποκρυφισμὸς», (τεύχη 11ο-15ο).
38. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο).
39. « Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄).
40. Κ
 υριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
41. Κ
 ωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμφισβη
τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42. Ἄννας Μπουρδάκου, «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Ἀπό τό Α στό Ω».
43. π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, «Ὁ Νεοπαγανισμός τῆς
“Νέας Ἐποχῆς”».
44. Χρήστου Ταγαράκη, «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική
ἄσκηση-γυμναστική;».
Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1. «Ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρ
θόδοξη Πίστη», ἔκδ. Π.Ε.Γ Βορείου Ἑλλάδος,
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει στήν ἰστοσελίδα: www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41
2. Μ
 οναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, «Σύγχρονες
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή», ἔκδ. Παρα
καταθήκη (τηλ. 2310 222511).
3. Β
 ουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
ἐκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).
4. M. E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος
βασιλιάς», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πα
τρῶν (τηλ. 2610 275022).
Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ,
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν
ἐπὶ ἀντικαταβολή.

